Götheborg II
”Vantar med inspiration från det vackra porslin som gick under
tillsammans med ostindiefararen Götheborg när hon snöpligt
förliste år 1745 – mer eller mindre mitt i Göteborgs hamn endast
900 meter från sitt mål efter en seglats som varat i över 30
månader.”
Garnåtgång:

50 g. Drops Air #01 – natur
50 g. Drops Air #16 – blå
50 g. Drops Air #09 – marinblå
strumpstickor 3,5 mm
28 maskor/10 cm

Stickor:
Masktäthet:
Förkortningar:
k2tog = sticka två maskor rätt tillsammans
ssk = lyft en maska som om den skulle stickas rät, lyft en maska till på samma vis, sätt tillbaka maskorna på vänster
sticka och sticka sedan ihop dem i bakre maskbågen. (för instruktionsvideo, se http://www.garnstudio.com/video.php?
id=207&lang=se)

Lägg upp 50 maskor med marinblå Air och stickor 3,5 mm. Sticka 17 varv i slätstickning. Sedan
stickas ett avigt varv. Nu påbörjas mönsterstickning utefter diagrammen. Notera att det är olika
diagram för höger respektive vänster vante. Sticka först maskorna på varvet för insidan av vanten,
sedan maskorna för utsidan.
Där diagrammet på insidorna visar gröna rutor ska tumkilen stickas. De gröna rutorna i sig själva
stickas inte, utan istället följs mönstret för tumkilen.
När tumkilen är stickad (och mönstret för den slut) sätts dessa maskor på en tråd. På nästa varv
läggs det upp tre nya maskor där tumkilen stickats. Dessa maskor stickas sedan enligt diagrammet.
Sticka tills diagrammen för insidan och utsidan är slut och dra en tråd genom de kvarvarande
maskorna. Fäst trådarna.
Sätt maskorna från tumkilen på stickorna igen. Plocka upp 5 maskor i övergången mellan tummen
och vanten och sticka sedan enligt diagrammet för tummen. Innan minskningarna för tummen görs
kan man passa på att prova vanten. Känns tummen lite kort anpassas längden lätt genom att sticka
ett par varv extra.
När diagrammet för tummen stickats klart görs minskningar på följande sätt:
Varv 1: Sticka maskorna räta 2 och 2 tillsammans med vitt.
Varv 2: Sticka maskorna räta 2 och 2 tillsammans med marinblått.
Dra en tråd genom de kvarvarande maskorna och fäst.

Vik in de första 17 stickade varven på insidan av vanten (vik i avigvarvet). Sy fast kanten längs med
uppläggningen. Fäst alla trådar.
Sticka den andra vanten på samma sätt men observera att det nu är andra diagram för insida och
utsida som ska följas.
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