Hjärtevante
Garn: Två nystan Peer Gynt av
vardera färgen.
Den rosa vita vanten är stickad
i Superwash safir.
Stickor: Strumpstickor 3 mm
och 3,5 mm
(till Superwash safir användes
också 3 mm och 3,5)

Lägg upp 52 maskor på stickor 3 mm med bottenfärgen i Peer Gynt och sticka resår
1 avig, 1 rät så att mudden blir randig. Första randen stickas två varv efter
uppläggningen och därefter stickas tre varv med mönsterfärgen och tre varv med
bottenfärgen tills det finns fem ränder med bottenfärgen och fyra ränder med
mönsterfärgen.
Byt till stickor 3,5 mm och fortsätt sticka 4 varv slätstickning med bottenfärgen,
därefter stickas mönstret efter separat diagram. I diagrammet syns också de fyra
första enfärgade varven.
När vanten ska minskas i toppen stickas 1 maska = sidmaskan, sticka ihop 2 maskor
i bakre maskbågarna, sticka tills det finns 2 maskor kvar på andra stickan, sticka ihop
2 maskor. Sticka likadant på andra sidan av vanten. Minska varje varv enligt
diagrammet. Avslutningsvis tas garnet av och dras igenom de återstående maskorna.
Tummen
Tummen är lite ovanlig på den här vanten. Ökningarna görs i två omgångar jämfört
med vad vi är vana. Jag vill beskriva den här för att diagrammet ska lättare kunna
förstås. Försök alltså inte följa denna beskrivning för att sticka tummen, följ
diagrammet det är lättare.
Först görs en ökning i en av maskorna (i diagrammet kallad 5 ) och därefter på
vardera sidan om tre maskor i mitten av tumkilen. Så fortsätter ökningarna två gånger
till på vardera sidan om fem maskor och sju maskor.
Dessa ökningar görs vartannat varv. När det finns sju maskor mellan ökningarna så
börjar andra omgången och ökningarna görs på vardera sidan av en maska i mitten
av tumkilen. Så fortsätter ökningarna tills tumkilen har 17 maskor. Sätt tumkilens
maskor på en tråd och lägg upp 4 nya maskor i tumgreppet så att det åter blir 13
maskor på varje sticka.
När vantdelen är klar stickas tummen och då tas de 17 maskorna upp från tråden och
dessutom plockas 8 nya maskor upp till tummens insida. Sticka mönster på dessa 8
efter diagrammet för handens insida. De maskor som finns i kanterna av de 17 för
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tummens framsida bildar sidorna på tumdelen. Det här sättet att sticka tummen är lite
ovanligt men det blir bra.
Minskningarna i toppen av vanten och tummen följer diagrammet och görs alltså
varje varv. Minskningarna görs på insidan av vanten inom den delen som har
mönsterstickats.
Vanten är upptecknad efter en gammal stickad vante från Värmland.
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