
Storlek: One size
Garn & -åtgång: 1 nystan var
dera av fg 02 (vete) och fg 12 
(mossgrön) av Drops Air, 70 % 
alpacka/23 % polyamid/7 % ull 
(50 g, 150 meter) från Garn
studio.
Garninfo: Drops Design, 031
91 30 20, www.garnstudio.com
Frågor om beskrivningen: 
Vänd dig till butiken där du köpt 
garnet.
Stickor: Strumpst nr 4 – eller 
den sticka du måste använda för 
att få 19 m x 25 v slätst på 10x10 
cm. Strumpst nr 3,5 – till resår.
Mönster: Se diagr A.1 och A.2. 
Hela mönstret stickas i slätst.
Ökningstips: Det ökas 1 m ge
nom att göra 1 omsl om st, på 
nästa v stickas omsl vridet rätt 
(dvs sticka i bakre maskbågen i 
stället för i främre) så att det inte 
blir hål.

HÖGER VANTE
Arb stickas runt på strump
stickor.
Lägg upp 40 m på strumpst 3,5 
med mossgrön och sticka 1 v 
rätt. Sticka resår (= 2 rm, 2 am) 
i 5 cm. Byt till strumpst 4, sticka 
1 v rätt där det minskas 4 m 
jämnt fördelat = 36 m. Sedan 
stickas det slätst till färdigt mått. 
Sticka A.1 över alla m (= 6 rap
porter på bredden). När A.1 har 
stickats 1 gång på höjden stick
as det vidare med vete – kon
trollera stickfastheten! När arb 
mäter 9 cm ökas det 1 m på var
je sida av första m på v till tum
me – läs ökningstips! Upprepa 
ökningen på varje sida av de 
ökade m på vartannat v totalt 5 
ggr = 46 m. Nu sätts de 11 
tumm på 1 tråd. Sticka 1 v och 
lägg upp 1 ny m bakom tummen 
= 36 m. Sticka A.2 över alla m 
(= 6 rapporter på bredden). När 
A.2 har stickats 1 gång på höj
den sätts det 1 markör i varje 
sida (= 18 m mellan markörer

De passar lika fint till säsongens alla kappor som till en  
fluffig dunjacka. De dekorativa vantarna håller dessutom  

dina händer behagligt varma och sköna när kylan kommer  
smygande. Ett par sådana vill man ju bara ha!
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Beställ årets julklappsetiketter så bryter
du tystnaden för ensamma i jul
 
Köp Röda Korsets julklappsetiketter så ger du fl er en godare jul. Pengarna 
från försäljningen går bland annat till vår besöksverksamhet för ensamma 
människor på sjukhus och i deras hem. Med din hjälp kan vi se till att 
någon lyssnar på dem och på så sätt bryta den tystnad som många 
upplever speciellt under julhelgen.
 
Årets etiketter är skapade av illustratörerna Barbro Fellenius, 84 år och 
hennes barnbarn Karolina Fellenius. Deras olika tekniker akvarell och 
tusch blir till motiv där traditionellt möter modernt.
 
För bara 60 kronor får du 18 etiketter plus brev- och sigillmärken. 
Beställ senast 19 december för att få dem före jul.
 
Gå in på www.redcross.se/jul för att beställa 
dina julklappsetiketter!
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Filnavn: bm-039 

= rett
= vrang
= lag et kast mellom 2 masker. På neste omgang strikkes kastet rett slik at det blir hull
= strikk 2 masker rett sammen
= ta 1 maske løst av pinnen som om den skulle strikkes rett, 1 rett, løft den løse masken over
= sett 3 masker på flettepinnen bak arbeidet, 3 rett, 3 rett fra flettepinnen.
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= rm 
= am 
= gör ett omsl mellan 2 m. 
 På nästa v stickas omsl rätt 
 så att det blir hål 
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na) och det stickas sedan vidare med vete 
till arb mäter ca 22 cm (prova ev vanten på, 
det återstår nu ca 4 cm till färdigt mått). På 
nästa v minskas det i varje sida så här: 
Sticka till det återstår 3 m före markören, 
2 m räta tills, 2 rm (markören sitter mitt 
emellan dessa m), lyft 1 m som om den 
skulle stickas rät, 1 rm, dra den lyfta m 
över, upprepa minskn på vartannat v 2 ggr 
till, sedan på varje v 4 ggr = 8 m kvar på 
st. På nästa v stickas m 2 och 2 räta tills. 
Klipp av tråden, dra den genom de reste-
rande m, dra åt och fäst ordentligt.

TUMME
Sätt tillbaka de 11 tum-m från tråden på 
strumpst 4 och plocka dessutom upp 4 m i 
kanten på baksidan av tum-m med vete = 
15 m. Sticka slätst runt till själva tummen 
mäter ca 5 cm (prova ev vanten på, det åter-
står nu ca ½ cm till färdigt mått). Sticka 2 
v rätt samtidigt som alla m stickas 2 och 2 
räta tills på båda v. Klipp av tråden, dra den 
genom de resterande m, dra åt och fäst or-
dentligt.

VÄNSTER VANTE
Sticka som höger vante, men spegelvänt, 
dvs det ökas till tumme på varje sida av sis-
ta m på v (i stället för på varje sida av för-
sta m på v).
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= sticka 2 m räta tills 
= lyft 1 m som om den skulle 
 stickas rät, 1 rm, dra den 
 lyfta m över 
= sätt 3 m på flätst bakom arb, 
 3 rm, 3 rm från flätst
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