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Barnvante Storlek ca 2-3 år 
Design: HJB 

Garn i 3 olika färger  

Jag har använt mig av garn som ger en stickfasthet på 

26x28=10 cm med stickor 3 mm 

 

 



Beskrivning: 

Lägg upp 44 maskor, ta ihop till en ring. 

Sticka resår 1 r 1 a i 15 varv. 

OBS! Öka 6 maskor jämt fördelat över första varvet i 

diagrammet = totalt 50 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. 

Vänster vantes tumtråd markeras på diagrammet med GUL färg 

och höger vantes tumtråd markeras med CERIS! 

Sticka de 10 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 

20 maskorna + 2 extra på var sida av tumhålet och fördela 

dessa på 4 stickor = totalt 24 maskor. Sticka enligt diagrammet 

och gör minskningarna på samma sätt som för handen.  

Fäst alla trådar. 

Gör 2 små bolltofsar, virka eller fläta ett snöre av garn och sy 

fast bolltofsarna på sidan av varje vante. 

 

 

 



  


