
Vanten Erika 
Tvåändstickade vantar av Inger Ninni Andersson, Kvänum 

Mönstret kom till efter att ha sett den inspirerande utställningen Marknadsvantar av Erika Nordvall Falck så 
därav namnet Erika på vanten. 

Garn: Siessá, sextrådigt kamgarn i 100 % ull från Stoorstålka 300 g/100 g 
Stickor: strumpstickor 2 mm och en lång sticka nr 2,5 till uppläggningen. 
Mått på vanten: hel längd 23,5 cm och omkrets ovanför tummen 18,5 cm. 
Stickfasthet: 22 x 24 m = 5 x 5 cm 
Garnåtgång: 105 g sammanlagt av färgerna röd, grön, gul och blå. 

Lägg upp 76 m med en dubbel tråd av det gröna (dekorationstråden) och uppläggning nr 1 ur boken 
Tvåändsstickat av Birgitta Dandanell m flera. 

Sticka 1 varv med grön färg. 
Varven: 4 och 5, 13 och 14, 22 och 23 är lettisk fläta. 

Lettisk fläta stickas så här: Sticka första varvet avigt och andra varvet stickas nästan som ett avigt varv men 
den bakre tråden läggs över den främre istället. 

Sticka enligt diagrammet. 

Öka för tum kilen i näst sista maskan från slutet på sticka nr 2 fjorton gånger. (På höger vante i andra m på 
sticka nr 3). 

Sticka 22 varv utan ökningar och sätt sedan 22 m på en tråd och 10 nya maskor läggs upp = 80 m. 



Fortsätt sticka enl. diagrammet. 

Obs! på det blå varvet efter tummen ökas 2 m = 82 m. 

Avmaska vanten med fläthoptagning 2 så här: 
Hoptagningarna placeras i början av första och tredje stickan. För in stickan genom de två första maskorna 
genom de bakre maskbågarna. Vrid stickan och hämta upp den sista maskan på föregående sticka i främre 
maskbågen och dra denna genom de båda första. För av maskan på föregående sticka. 

Tummen 
Sätt de 22 maskorna från tråden och plocka upp 14 nya maskor = 36 m. Sticka tummen enl. diagrammet 
men hoptagningarna var svåra att rita. 

Jag har stickat tummen på tre stickor så hoptagningarna på diagrammet stämmer inte. Hoptagningarna 
börjar på det hel gula varvet och det lilla röda mönstret längst upp är det tre av (en på varje sticka). 

Avmaska tummen med fläthoptagning 3 så här: 
De båda första maskorna plockas upp genom främre maskbågarna. Vrid sticka och hämta upp sista maskan 
på föregående sticka i främre maskbågen och dra denna genom de båda första. För av maskan på 
föregående sticka. 

Fäst alla trådar (det blir många eftersom man alltid stickar med två trådar samtidigt). 

Trä in två trådar av vardera färg och vik dubbelt i den blå lettiska flätan och gör en snodd eller fläta av = fyra 
trådar av varje färg. 

Tvätta vantarna varsamt i ljummet tvålvatten, krama ur i frottéhandduk och låt torka. 

Lycka till! 
Inger Andersson, N Vånga 
 




