
Beskrivning körsbärsvantar 
av Elisabeth Bjurkell, Skövde 

Storlek 10 cm bred 25 cm lång 
Masktäthet 36 maskor på 10 cm. 
Garn Sandness Tynn Alpakka Ull och/eller Drops Nord. 
Garnåtgång: bottenfärg mörkblå 50g, vitt ca 15 g,  
rött ca 10g, grönt ca 10 g. 
Strumpstickor nr 2. 

Lägg upp 72 m med grönt garn och sticka kant.  
Kant: * 8 varv slätstickning med grönt garn. 
*Sticka 1 rätt varv med vitt garn. 
*Nästa varv omslag, sticka ihop 2 maskor rätt upprepa varvet ut. 
*Sticka 1 rätt varv med vitt garn. 
*Sticka 4 varv slätstickning med mörkblått garn. 
*Sticka 1 rätt varv med vitt garn. 
*Sticka 1 avigt varv med vitt garn. 
*Sticka omslag, sticka ihop 2 maskor rätt upprepa varvet ut. 
*Sticka 1 avigt varv med vitt garn. 

Fortsätt att sticka efter diagrammet. Läs diagrammet från höger till vänster och sticka det två gånger 
eftersom det är samma mönster på både in och utsida av vanten. 

Vit ruta på mönstret =  garn i mörkblå bottenfärg. 
Blå ruta på mönstret = vitt garn. 
Grön ruta på mönstret = grönt garn. 
Röd ruta på mönstret = rött garn. 

När varv 38 på diagrammet är stickad så sticka in en tråd i avvikande färg för tummen se markering på 
diagrammet. 
På vänster vante stickas  tråden in  på de sista 15 maskorna på 2:a stickan, sätt sedan tillbaka maskorna på 
stickan och sticka enligt diagrammet. 
På höger vante stickas tråden in på de första 15 maskorna på 3:e stickan sätt sedan tillbaka maskorna på 
stickan och sticka enligt diagrammet. 

Avmaskning 
OBS! Avmaskningen börjar ett varv tidigare på sticka nr 1 och sticka nr 3 för att mönstret ska hamna rätt 
mellan intagningarna. 
På 1:a och 3: stickan: sticka 1 rät maska och sticka ihop 2 maskor rätt i bakre maskbågen. 
På 2:a och 4:e stickan: sticka tills 3 maskor återstår sticka ihop 2 maskor rätt sticka 1 maska. 
När det är 7 maskor kvar på var sida av vanten ta av garnet och träd tråden igenom maskorna och dra åt. 
Tumme: Plocka upp maskorna från tråden och plocka upp 2 maskor i var sida  = 15+2+15+2 =34 maskor. 
Sticka mönster enligt diagrammet och avmaska på samma sätt som på vanten men här börjar avmaskningen 
på alla stickor samtidigt. När det är 5 maskor kvar på var sida av vanten ta av garnet och trä tråden igenom 
maskorna och dra åt. 
Fäst alla trådar och vik in den gröna nederkanten mot insidan och nästa fast. 
Lycka till!




