
Vanten Färgklick 
Av Eva Bickel, Lund 
Jag har lekt med mina Rauma garner och valt färg efter hand som jag stickat. 
 

Storlek: liten dam/tonåring, bredd ca 10 cm, längd 22 cm  
Garn: Rauma Finull 
Stickor: 2,25 mm (strump eller rund)  
Garnåtgång: ca 60 g  
Masktäthet: 30 m = 10 cm 

För lite större vante kan man använda stickor 2,5 mm 

Förklaringar 
m: maska 
v: varv 
I-cord/I-snodd: lägg upp 3 m på en strumpsticka, sticka dessa och låt dem glida över till andra ändan 
på stickan, sticka alla 3 m och låt de glida över till andra ändan igen. Man fortsätter så med dessa 3 m. 
Man vänder aldrig arbetet. 
Ökningar öh och öv: (ö på diagrammet)  
öka höger (öh) genom att plocka upp tråden mellan m med vänster sticka bakifrån och sticka den i 
främre maskbågen. Öka vänster (öv) genom att plocka upp tråden mellan m med vänster sticka 
framifrån och sticka den i bakre maskbågen. 
Minskningar ssk/llr och 2rtills: (x på diagrammet) 
ssk/llr lutar åt vänster: lyft två m, en och en , som om du skulle stickas räta, flytta tillbaka dess två m 
till vänster sticka och sticka dem tillsammans i bakre bågen. 
2rtills lutar åt höger: sticka 2 m rät tillsammans. 

Finns många bra små filmer på YouTube som kan vara till hjälp. 

Vänster vante 



Gör en I-cord så den går runt handleden. Ta upp 60 m längs med I-corden och börja sticka enligt 
diagrammet, från höger till vänster. 
På v 20 ska det ökas för tumkilen (ö på diagrammet). Det ökas sen 3 gånger till enligt diagrammet.  
På v 30 ska det förbereddas för tumhål. Sticka fram till strecket för tummen, sticka 13 m med en lös 
garntråd Sätt tillbaka dessa 13 m på vänster sticka och sticka igen enligt diagrammet. Den lösa 
garntråden kommer att tas bort när det är dags att sticka tummen. 
Stick upp till lillfingernageln. 
Nu ska det minskas. Se till att ha 30 m på framsidan och samma på baksidan. 
Minska i början med ssk/llr och med 2rtills i slutat på varje sida varje varv tills totalt 10 m återstår, 
enligt diagrammet (x på diagrammet). Dra tråden genom alla 10 m masker. 

Tummen, samma för både vänster och höger 
Plocka upp 13 m på var sida om tumhålet och peta bort tumtråden. Sticka enligt diagrammet. 

Höger vante stickas från vänster till höger på diagrammet. 

Fäst trådarna. Ja, det blir en hel del!! Jag fäste några efterhand som jag stickade. 

 

     Om du stickar vanten får du gärna tagga #delavantar och                  
 #vantenfärgklick på Instagram. 

 Mycket nöje!! / Eva 




