Repetera:
1. sm i båda lmb= 50 maskor
2. hst i bakre lmb= 50 maskor
Fortsätt att varva sm och hst i bakre lmb till önskad bredd.

Torgvantar
inspirerade av Odd molly

Mina vantar mätte ca 16 cm och jag avslutade med ett hst varv. Nåla ihop vanten
längs långsidan, lämna ett hål på ca 5 cm. Jag placerade mitt ca 2 cm ned på
vanten. Virka ihop vantarna med smygmaskor eller sy ihop kanten, vilken teknik du
föredrar. För att skapa tummen virka sm längs ena sidan av hålen, börja nedifrån.
Jag fick 10 sm, virka en lm, vänd arbetet. För att få kilformen görs varven lite
anorlunda än på vanten. I bakre maskbågen virkas 2 st, 2 hst, 4 fm, 2 sm, en
lm och vänd arbetet.

Vantarna är inspirerade av en Odd molly modell.
Mönstret är inte ett komplett mönster utan det krävs
att du har lite förkunskaper, och kan anpassa
mönstret till dina egna mått. Vantarna virkas i tre
moment. En rektangel som bildar själva vanten,
tummen som virkas som en kil, och kanterna som
virkas för att skapa stadga och jag avslutade
med en spets för att få rätt känsla på vantarna.

Repetera:
1. 10 Sm = 10
2. I bakre maskbågen 2 st, 2 hst, 4 fm, 2 sm.

Jag använde virknål 2,5 mm och ett tunt ullgarn
för att få en skir vante, välj den virknål som passar
bäst till ditt garn. Vill du ha en snabbvirkad och
tjockare vante välj då en stor nål och tjockt garn.
Vantarna virkas i en rektangel, rad för rad. Använd
gärna en linjal för att se hur lång du vill ha din
vante. Jag valde att göra mina vantar med 50
maskor.
Börja med att lägga upp 52 luftmaskor. Vänd
arbetet och börja virka halvstolpar i den andra
maskan från nålen. När du når slutet av
uppläggningen ska det vara 50 maskor. I slutet
av varje rad gör jag en luftmaska.
Nästa varv virkas smygmaskor i båda
maskbågarna. Gör en luftmaska i slutet av
varvet. Det är detta varv som gör att den ribbade
strukturen blir så tydlig.
Nästa varv virkas 50 halvstolpar i bakre
maskbågen av smygmaskorna, avslutas med en
luftmaska och vänd arbetet.

Virknål 2,5 mm
100 g basfärg
restgarn till spets
De maskor som använts
till torgvantarna är:
smygmaskor(sm)
fasta maskor(fm)
halvstolpar(hst)
stolpar(st)

Fortsätt att virka kilen tills det att den når runt din
tumme. Jag virkade 14 varv och avslutade med
ett varv nummer 2. Sy eller virka fast kiltummen.
I överkant virkade jag två varv fasta maskor för
att ge tummen ett avslut. För att ge vantarna
ett avslut virkade jag även fasta varv i både
nederkant och överkant.
Nederkant: två varv fasta maskor.
Överkant: fyra varv fasta maskor.
Spetsen virkade jag i den bakre maskbågen
i både under och överkant enligt diagrammet
nedan.
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