
Vanten ”Lule” 

 

En vante tillägnad min barn- och ungdomsdomsstad Luleå med inspiration av framför 

allt Bergnäsbrons vackra 50-talsbågar, men även av Domkyrkans vita 

hörndekorationer, som återfinns på vantarnas sidor. Design: H JB 

 

Det här behöver du: Rundsticka eller 5 strumpstickor, förslagsvis 3mm 

Garn som passar till stickorna och med en stickfasthet på 26 maskor/ 10 cm. 

50 gram av grundfärgen och 50 gram av väl kontrasterande mönsterfärg.    



Beskrivning: 

Lägg upp 60 maskor med mönsterfärgen. (15m/sticka om du använder dig av 5 

strumpstickor eller 30 m/ sida om du föredrar Magic loop på rundsticka) 

Ta ihop till en ring och fortsätt sticka med mönsterfärgen. 

Varv 1-5: räta maskor 

Varv 6: sticka *2 maskor ihop, 1 omslag* varvet ut. 

Varv 7-8: räta maskor 

Varv 9-11: Byt till grundfärgen och sticka räta maskor. 

Därefter följs mönsterdiagrammet, med början längst ner till höger för vänster vante och 

längst ner till vänster för höger vante, tills tumtråden skall stickas in. 

OBS: Vänster vantes tumtråd markeras på diagrammet med RÖD färg och höger vantes 

tumtråd markeras med GRÖNT! 

Sticka de 11 maskorna med en lös stump garn i avvikande färg, flytta sedan tillbaka dem på 

vänster sticka och fortsätt sticka enligt diagrammet. 

Minska i sidorna av vanten enligt diagrammet, se förklaring nedan. 

Minskningar med strumpstickor:  

Sticka 1: Lyft 1:a m, sticka nästa och för den lyfta maskan över den stickade, sticka 

resterande maskor på stickan. 

Sticka 2: Sticka alla maskor tills 2 m återstår, sticka dessa 2 tillsammans. 

Sticka 3: Stickas lika som sticka 1. 

Sticka 4: Stickas lika som sticka 2. 

Minskningar med ML:  

Sida 1: Lyft 1:a m, sticka nästa och för den lyfta maskan över den stickade, sticka resterande 

maskor på stickan tills 2 m återstår, sticka dessa 2 m tillsammans. 

Sida 2 av vanten stickas lika som sida 1. 

Avsluta vanten genom att dra garnet genom de sista maskorna. 

 

 



Tummen:  

Peta försiktigt bort den instickade tumtråden och plocka upp de 22 maskorna + 2 extra på 

var sida av tumhålet och fördela dessa på 4 stickor = totalt 26 maskor. Sticka enligt 

diagrammet och gör minskningarna på samma sätt som för handen.  

Fäst alla trådar. 

Vik nederkanten inåt precis i hålvarvet och sy fast kanten på insidan av vanten med små 

stygn så det blir en liten pärluddsavslutning på vanten. 

 

 

 

 

 

 

  



 


