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GARN  Drops Flora 

GARNALTERNATIV Garngrupp A  

Stickfasthet: 10 x 10 cm = 24m x 32v 

STORLEK En storlek 

GARNÅTGÅNG 1 nysta färg 1 (50 g) och 1 nysta färg 2 (50 g) 

STRUMPSTICKOR 2,5 OCH 3,0 

DESIGN & TEXT Marleena Borén E-POST info@borens.se 

MÖNSTER: Se mönster A-1 till A-3 

VÄNSTER VANTE: 

1. Lägg upp 64 m på strumpst 2,5 med färg 1. Sticka 1 v rätt, sedan stickas det resår 2 

rm, 2 am tills arb mäter ca 6 cm.  

2. Byt till strumpst 3 och sticka A1 en gång. Samtidigt som det minskas 1 m  i A.1 = 63 m. 

När A.1 har stickats 1 gång på höjden stickas A.2 samtidigt som det ökas 1 på första v i 

A.2 = 64 m.  

3. När vanten har stickats upp till de 3 X  i A.2 stickas A.3 över dessa 3 rutorna (de övriga 

m fortsätts i A.2 som förut).  

Stickbeskrivning till 

vantar ”My Hearts” 
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4. Tumkilen: Öka i A.3 med 1 omslag på varje sida av mitten mask, på nästa v stickas 

omslagen vridet räta (dvs i bakre maskbågarna i stället för i främre) för att slippa hål. När 

det har ökats 7 ggr ( 15 m i tumkilen) stickas det 4 v utan ökning, sätt de 15 tum maskar 

på 1 tråd. Lägg upp 3 nya m bakom m på tråden = 64 m 

5. Fortsätt A2 tills minskningar börjar, minska på varje sida på varje varv. Minskning bör-

jan av sticka efter de 3 m: lyft 1 m , 1 rm med natur, drag den lyfta m över. Minska så här 

före de 3 sista m: 2 m räta tills. 

6. Efter alla minskningar är det 12 m kvar på st. Klipp av tråden och drag båda genom de 

resterande m, drag åt och fäst ordentligt. 

 

TUMME: 

Sätt tillbaka de 15 tum maskar på strumpst 3. Sticka upp 9 m i kanten bakom tummen = 

24 m. Fortsätt runt efter A.3.  

När minskningar börjar sticka med vit, minskas det på varje sida av 1m i varje sida ge-

nom att sticka 2 m tills. Minska så här i början av st 1 och 3: 1 rm, lyft 2 m (en och en) 

som om du skulle sticka dem räta över på höger st, flytta 

tillbaka båda samtidigt till vänster st och sticka dem rm tills i bakre mb. Minska så här i 

slutet av st 2 och 4: när det är 3 m kvar, sticka 2 m ihop. Efter alla minskningar är det 8 m 

kvar på st. Klipp av tråden och drag den genom de resterande m, drag åt och fäst ordent-

ligt. 

 

HÖGER VANTE: 

Lägg upp och sticka som vänster vante, men de 3 X till tumme stickas i 6:e, 7:e och 8:e 

m från höger sida på mönsterA.3. 

 

/I\  1 rm med natur, 2 m ihop, drag den lyfta m över. 

 

Om du vill ha större storlek av vantar så ta grövre garn och större stickor. Prova fram. 
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A2 

A1 A3 

rm = rät mask 

am = avig mask 

/I\  = 1 rm med natur, 2 m ihop, drag den lyfta m över 


