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Damset med basker, vantar, och torgvantar
Storlek: Medium
Rundstickor:  7 och 8 mm. Strumpstickor: 6,7  och 8 mm
Garnåtgång:  Basker Lowisa  42 g naturvit (300) och 46 g koksgrå (359).
   Tumvantar Lowisa 80 g koksgrå (359) + restgarn (ca 10 g) till broderi.
   Torgvantar Lowisa 34 g koksgrå (359) 16 g naturvit (300)
Till hela setet går det åt: Naturvit (300) 2 nystan och koksgrå (359) 4 nystan á 50 gram
Randning basker: 5 varv koksgrå, 3 varv naturvit, 5 varv koksgrå, 5 varv naturvit, 3 varv koksgrå och resten av arbe-
tet mdd naturvit garn.
Öhpt: = överdragshoptagning: lyft 1 m sticka 1 m rät och dra den lyfta m över.

Basker: Lägg upp på rundsticka nr 7 med mörkt garn 50 m och sticka 1 rm, 1 am i rundvarv. När resåren är ca 2½ 
cm, byt till st nr 8 och slätstickning samt randning enl. ovan. Sticka 2 varv och öka på 1:a varvet 6 m jämnt fördelat. 
På 3.e varvet efter resåren ökas 1 m 8 ggr med 7 m mellan var ökning. Sticka 1 varv och öka igen 1 m 8 ggr men med 
1 m mer mellan ökningarna (8 m). Gör dessa ökningar på vartannat varv med 1 m mer för vart ökningsvarv totalt 4 
ggr. Sticka 2 varv och minska nu på vartannat varv med 1 öhpt. först med 9 m mellan minskningarna och sen med 1 
m mindre mellan minskningarna för vart minskningsvarv. När maskorna är för få för rundstickan, byt till strumpstickor.  
När du har 16 m kvar, sticka 1 varv och sticka sen ihop m 2 och 2 v ut. Tag av garnet och trä genom de rest maskorna 
och fäst väl.
Gör en bolltofs att fästa mitt uppe på baskern.

Tumvante: Lägg upp på strumpst. nr 6 upp 26 m och fördela över 4 strumpstickor så här st nr 1: 7 m, st nr 2; 7m, st nr 
3: 6 m och st nr 4: 6 m. Slut varvet genom att sticka över 1:a m från 1:a stickan till 4:e stickan = antal m på stickorna 
6-7-6-7m. Sticka resår 1 rm, 1am i 10 cm. Byt till st nr 7 och slätstickning. När slätstickning är 7 cm, stickas för tumme 
så här: På 1.a stickan stickas de första 5 m med garn i en annan färg, sätt tillbaka m på st nr 1 och stickan de 5 m igen 
med bruksgarnet. Fortsätt att sticka runt  tills slätstickningen mäter 13 cm. Nu minskas för fingrarna så här: På 1:a och 
3:e stickan stickas de 2 första m ihop och på 2:a och 4:e stickans stickas de 2 sista m ihop. Upprepa minskning på 
vartannat varv tills det är 6 m kvar. Tag av garnet, trä genom m och fäst väl. Tumme: Dra ut extragarnet från tummens 
m. Plocka på strumpst upp 4 m på översidan och 5 m på undersidan + 2 m i tummgreppet och 1 m på andra sidan = 
12 m. Fördela m över 2 stickor. Sticka runt tills tummen är 6 cm. Sticka ihop m 2 och 2 vartannat varv  2 ggr. Tag av 
garnet och trä genom de rest m. och fäst väl. Brodera ev. en blomma med öglesöm och tränsa runt kanten med natur-
vit garn. Sticka den andra vanten lika men med tummen på andra sidan (sista 5 m på st nr 4).

Torgvantar: Lägg på st nr 6 upp 24 m med naturvit garn. Fördela m på 4 stickor. Sticka 1 v rät och 1 v med 1 rm,1am. 
Byt till koksgrått garn och fortsätt med resårstickning tills arbetet är 5 cm. Byt till stickor nr 7 och slätstickning. När ar-
betet är 14 cm görs markering för tumgrepp. Sticka de första 5 m på st nr 1 med garn i avvikande färg, sätt tillbaka m 
på stickan och sticka igen med koksgrått garn. Sticka ytterligare 2 varv med koksgrått garn, byt till natuirvit och sticka 
1 v räta, 1 varv resår 1rm, 1am, maska av i resår. 
Plocka upp m för tumgreppet (se tumvante ovan) med naturvit garn. Sticka 2 varv slätstickning, maska av. Fäst alla 
trådar. Brodera en blomma på ovansidan av vanten med naturvit garn. Sticka den andra torgvanten lika, men men 
med tumgreppet på andra sidan.
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