
”Fanakaramellen” en lättstickad restgarnsvante  
 

Mönstret till vanten kommer från de vackra Fanatröjorna som stickats i socknen 
Fana strax söder om Bergen i Norge.  Vill du veta mer om Fanatröjor finns en 
fantastiskt fin bok som Fana Husflidslag gjort. Där finns historier, bilder, 
teknikbeskrivningar och mönster. (Fanatröjer – Eide Förlag) 

 

Till vanten används tvåtrådigt ullgarn 6/2 eller 7/2 dvs 300 – 350 meter per 
100gram. 
(Jag använde garn Färgspel - spelsau lammull ) 
och strumpstickor 2,5mm  
Använd gärna dina restgarner, många roliga färger ger en glad vante som 
piggar upp i vintermörkret. 
 
Börja med att dela upp garnerna i två högar, en med 
de mörka färgerna och en med ljusa. Är du osäker ta 
ett foto och gör det svartvitt så blir det enklare. 

Lägg upp 56 maskor med ett riktigt mörkt garn och 
fördela dem på 4 stickor och sticka sedan runt i 5varv. 

Vänd sedan och sticka åt andra hållet (då får du en 
fin avig rullkant utan att sticka en enda avig maska) 
och börja sedan med mönsterstickning. 



Starta mönstret med ett ljust garn (följ diagrammet och börja 
nere i högra hörnet) och gör sedan en prick med ett mörkt 
garn. Efter fem varv byter du till ett mörkt och gör en ljus prick. 
Ta garnerna lite slumpmässigt så blir det en kul vante. 
När du stickat 6 ränder och är i mitten på den 7:e stickar du i 
en tumtråd om 10 maskor. 
På höger vante placerar du tumtråden på 3:e stickans första 
10 maskor och på vänster vante placeras tumtråden på 2:a 
stickans sista 10 maskor. Sticka in ett slätt bomullsgarn som 
tumtråd så det sedan blir enkelt att plocka bort den. 
Fortsätt sedan att sticka så att pekfingret nästan täcks då du 
tar på vanten, ca 11-12 cm från tumtråden. 
Börja sedan maska av vanten. 

Sticka 1 och 3: 1rm, 1llr avsluta med rm stickan ut 
Sticka 2 och 4: sticka rm tills 3m återstår, 2rm tills, 1rm. 
Upprepa detta alla varv tills 4m återstår. (Gör minskningarna med 
bottenfärgen) 
Ta av garnet och trä det igenom de återstående maskorna så att maskorna 
blir låsta. 

Tumme: Plocka bort den istickade tumtråden så att maskorna kommer fram, 
trä upp dem på två strumpstickor. Sticka upp sedan upp (med stickgarnet) 2 
eller 4 maskor i hålrummet som finns mellan maskorna på strumpstickor då du 
stickar första varvet.  Fördela sedan på fyra stickor och sticka runt och fortsätt 
med mönstret. På andra varvet minskar du i tummens sidor så maskantalet blir 
delbart med fyra så mönstret stämmer. När tummen är lagom lång minskas 
och avslutas på samma sätt som på vanten. 

Fäst sedan alla trådar och sy eventuellt lite i tumvecken för att förstärka lite. 
Tvätta sedan vantarna i ljummet tvålvatten, krama dem som om du skulle 
göra en snöboll en stund. Då filtar de ihop lite och blir tätare och varmare. 
Skölj, kram ur vattnet, forma och häng upp på tork. 

Tips. Vill du göra en barnvante eller en större ökar eller minskar du maskantalet 
med 4 maskor och stickar tummtråden någon maska kortare eller längre. Be 
den du stickar till att rita upp sin hand på att papper med tummen rakt ut så 
har du något att mäta emot. 

Förklaring: 
rm – räta maskor 
2rm tills- sticka ihop 2 maskor rätt 
llr- lyft två maskor en och en som om de skulle stickas avigt, plocka sedan 
tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem tillsammans rätt. 

Lycka till! 
Med hej från Lotta Blom – Tant Kofta


