Revolt - torgvantar

Vem behöver inte ett par torgvantar? Konstruktionen av dessa är enkla, men med en roligt
(och fint) spetsmönster. Jag hade en tanke på hur jag ville ha dem, ganska tighta, och jag
tyckte att första paret blev lite för lösa för mina små händer så dessa fick jag ge till min man
istället och så gjorde jag ett par ganska mycket mindre till mig själv. Garnet jag använt är
Katia Merino 100 % som är mjukt och härligt och ger fin maskdefinition som är perfekt vid
spetsstickning.
Storlek 1 (gröna vantar): passar mina händer (tjej) som är 18,5 cm runt knogen, då sitter de
tight.
Storlek 2 (gula vantar): passar min man som mäter 21 cm runt knogen, men gillar man lite
mer löst sittande torgvantar så funkar de även så klart för mindre händer.

Material
Garn: Katia Merino 100 %, 1 nystan för ett par. Obs, för storlek 2 går det åt exakt ett nystan
så vill du vara säker på att det räcker så kanske du behöver ha 2 nystan. Jag har använt grön
nr 29 och gul nr 63.
Stickor nr: Strumpstickor 3,5 mm och 4,0 mm.
Stickfasthet: 23 m/10 cm.
Storlek: Storlek 1 = ”mansstorlek” och Storlek 2 = ”tjejstorlek”
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Övriga tillbehör: 2 markörer att markera panelen med, sax och garnnål att fästa trådarna
med.
Förkortningar:
rm: Räta maskor
2 rm tills: 2 räta maskor tillsammans
omsl: Omslag
öhpt: lyft 1 maska rätt, 1 rm, drag den lyfta maskan över den nyss stickade maskan.
ggr: Gånger

Mönster ”Candelabra panel”:
Mellan de två markörerna stickas följande mönster i totalt 2 omgångar:
Varv 1: Räta maskor
Varv 2 och alla jämna varv: Räta maskor
Varv 3: Räta maskor
Varv 5: 4 rm, 2 rm tills, omsl, 1 rm, omsl, öhpt, 4 rm.
Varv 7: 3 rm, 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, öhpt, 3 rm.
Varv 9: 2 rm, (2 rm tills, omsl) 2 ggr, 1 rm, (omsl, öhpt) 2 ggr, 2 rm.
Varv 11: 1 rm, (2 rm tills, omsl) 2 ggr, 3 rm, (omsl, öhpt) 2 ggr, 1 rm.
Varv 13: (2 rm tills, omsl) 3 ggr, 1 rm, (omsl, öhpt) 3 ggr
Varv 14: räta maskor

Start:
Storlek 1/storlek 2. Det enda som skiljer storlekarna åt är omkretsen, båda är lika långa (17
cm) och även tummen görs likadant på samma antal maskor. Man ändrar lätt längden på
torgvantarna genom att sticka längre eller kortare resår i början och på slutet. Tänk på att
det så klart går åt mer garn om du gör torgvantarna längre.
Lägg upp 34/46 maskor på strumpstickor 3,5 mm, sticka resår, *1 vriden rät, 1 avig maska* i
4,4 cm, för mig blev det 15 varv. Jag har arbetet på tre stickor och stickar med den fjärde.
Byt till strumpstickor 4,0 mm och dela upp maskorna så här
Storlek 1:
Sticka 1 (Översidan med spetsmönstret): 2 maskor, markör, 13 maskor, markör, 2 maskor.
Sticka 2: 9 maskor
Sticka 3: 8 maskor
Storlek 2:
Sticka 1 (översidan med spetsmönstret): 5 maskor, markör, 13 maskor, markör, 5 maskor.
Sticka 2: 12 maskor
Sticka 3: 11 maskor
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Mellan markörer stickar du ovan mönster för “Candelabra Panel”, övriga maskor stickas i
slätstickning, dvs räta.
“Candelabra Panel” ska upprepas två gånger, dvs. totalt 28 varv, obs läs nedan om
tumförberedelse:
Tumförberedelse:
På varv 19 efter resåren (rapportvarv 5, andra omgången av mönstret) stickar du in en bit
garn i avvikande färg på de första 8 maskorna på sticka 2 för högervanten och på de sista 8
maskorna på sticka 3 för vänstervanten. Klipp inte av ditt “vanliga” garn, utan du sticka
liksom bara över extragarnets maskor.
När du upprepat mönstret två gånger är det dags för resår igen så nu byter du till stickor 3,5
mm och stickar *1 vriden rätt, 1 avig maska* i 10 varv.
Om du är nöjd med storleken så maskar du av löst nu.

Tumme
Dags att byta ut tummens extratråd mot stickor. Det ska bli 8 maskor ”uppe” och 8 maskor
”nere”. Jag brukar sticka in båda stickorna i maskorna innan jag drar ut extratråden, det är
lite pilligt, men med bra ljus (och/eller unga ögon) så går det bra. Var noga med att inte
tappa någon maska. Ser det ut att bli ett hål i skarven kan man sy igen det för hand efteråt.
Fördela på 3 stickor och sätt en markör vid varvets början.
Maskorna plockas upp och stickas i slätstickning (alltså bara räta maskor) med stickor 4,0
mm i 6 varv och därefter byter du till stickor 3,5 mm och stickar vriden resår (1 vriden rät
maska, 1 avig maska) i 5 varv. Maska av löst och fäst alla trådar.
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