
Vanten Adina 
Av Helena Petersson, Falun 

Vantarna stickas runt, i slätstickning och blir ungefär 22 cm i omkrets, dvs normalstor damvante. För en 
mindre modell, använd strumpstickor 2,5. Läs diagrammet från höger till vänster. 

Garn: ca 70 gram ullgarn av kvalitet 50 gr = 175 meter ch en stickfasthet 26 m/10 cm på stickor 3 (tex 
Rauma finullgarn 7/2) 
Strumpstickor nr 3 (+ ev 2,5 till mudden) 

Lägg upp 60 maskor med valfri uppläggning. Jag har valt en uppläggning för tvåändsstickning. Fördela 
maskorna på fyra stickor och börja sticka en fläta. Titta noga eftetr så att uppläggningsvarvet inte vridit sig 
innan du börjar sticka. 

Varv 1: Sticka hela varvet med räta maskor och varannan färg (röd och vit). 
Varv 2: Sticka hela varvet med varannan avig maska röd, varannan avigmaska vit. Garnet ska vara framför 
arbetet och lägg den tråden som ska stickas under den andra tråden. 
Varv 3: Sticka hela varvet varannan rätmaska röd, varannan rät maska vit. Garnet framför arbetet och lägg 
tråden över den andra tråden. 

Mönstersticka efter diagrammet. 

På varv 40 förbereds för tumhålet enligt följande: 
Höger hand (grön markering): Sticka 3 m. Sticka 11 m med en lös/separat tråd, flytta tillbaka dem på vänster 
sticka och sticka dem enligt ditt mönsterdiagram. 
Sticka efter mönsterdiagrammet i ytterligare 33 varv. Därefter börjar minskningarna. 
Minska enligt diagrammet eller se förklaring nedan. Dra en tråd genom de sista 6 maskorna. 

Förklaring i text til minskningarna: 
Sticka 1: Sticka 2 m tillsammans i bakre maskbågen, sticka resterande maskor på stickan. 
Sticka 2: Sticka tills två m återstår, sticka 2 m tillsammans. 
Sticka 3: Stickas lika som sticka 1. 



Sticka 4: Stickas lika som sticka 2. 

Tummen: Peta försiktigt loss tumtråden, plocka upp 11 m på var sida om tumhålet och fördela på fyra stickor 
= 22 m. På första varvet plockar du sedan upp två maskor på var sida av tumhålet = 26 maskor. Sticka 
tummen med grundfärgen, och gör minskningar på samma sätt som för handen.


