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Denna vante kom till då jag ville 

skapa något som hyllar staden där 

jag numera bor: Landskrona! 


Vanten illustrerar det gamla vattentornet i 
Landskrona som byggdes 1904 och 
numera huserar bostäder och förskola. 
Det är en vacker silhuett som syns på 
avstånd när en närmar sig staden.


Vantarna är stickade på rundsticka 

med tekniken magic loop, föredrar du de 
klassiska strumpstickorna går det också 
utmärkt, du får bara anpassa 

det skrivna mönstret till fyra istället för två 
stickor. 


Stickor: 2.5 mm till resår och 3 mm till vante

Garn: Rauma finullgarn i 4 färger

Garnåtgång: Brun 25 g; Terracotta 25 g; Vit 15 g; Turkos 5 g

Masktäthet: 26 m / 10 cm i enfärgsstickning. Detta ger en normalstor damvante, för mindre och 
tätare vante kan du antingen sticka hårdare eller använda mindre storlek på stickorna.


Lägg med korsuppläggning och stickor 2.5 upp 60 m. Slut till en ring utan att vrida arbetet. Sticka 
resår 2 r, 2 a i 6 cm eller så lång som du vill ha den. För en nättare resår, sticka de räta maskorna 
vridna, det vill säga i bakre maskbågen. 


Byt till stickor 3 och mönstersticka efter diagrammet i 23 varv. På varv 24 förbereder du för 
tummen på följande vis: 

Höger: Sticka 3 m enligt mönster, sticka 11 m med en tråd i avvikande färg, för tillbaka de 11 
maskorna till vänster sticka och fortsätt mönstersticka till och med varv 53. 

Vänster: Gör som för höger vante, men sticka först 16 m på varv 24 innan du stickar de 11 
maskorna med annat garn.


Vid det enfärgade partiet längst upp kan du med fördel sticka med två garnändar från samma 
nystan för att behålla samma masktäthet som på det mönstrade partiet, annars kan det enfärgade 
lätt bli bredare än resten av vanten. Varva garnet ungefär varannan maska som du skulle gjort vid 
mönsterstickning.


Minskningar görs såhär:

I början av sticka 1 lyfter du över två maskor var för sig som om de skulle stickas räta. För tillbaka 
dem till vänster sticka och sticka ihop dem i bakre maskbågen, en så kallad LLR-minskning. I 
slutet av sticka 1 stickar du två räta maskor tillsammans. Upprepa för sticka 2 och fortsätt minska 
på varje varv. När du har 1 m på var sticka tar du av garnet och trär igenom med maskstygn. 


Tummen:

För in stickor på båda sidor om tumöppningen och dra ut det avvikande garnet. Plocka upp och 
sticka två extra maskor på vardera sida om tumhålet. Du bör nu ha 26 m på stickorna. Sticka 



enligt mönsterdiagrammet för tummen i 17 varv och påbörja därefter minskningarna på samma 
sätt som för vanten. 


Fäst trådar och blocka vantarna i fuktigt tillstånd för snyggare slutresultat.


