
Jag ber dig tänka på upphovsrätten och inte dela beskrivningen 
vidare, sälja färdigstickade vantar eller på något annat sätt bryta 
mot upphovsrättslagen utan min tillåtelse. 

Instagram: Ecaform
Ravelry: Ecadesign
Mail: emmacarolinandersson@gmail.com
Halmstadvanten Formgivna av 

Emma Andersson, 2017



Jag ber dig tänka på upphovsrätten och inte dela beskrivningen 
vidare, sälja färdigstickade vantar eller på något annat sätt bryta 
mot upphovsrättslagen utan min tillåtelse. 

Instagram: Ecaform
Ravelry: Ecadesign
Mail: emmacarolinandersson@gmail.com

Idén till Halmstadvanten kommer från min egen barndom. Jag är född och uppvuxen i 
Halmstad där tre hjärtan pryder stadsvapnet. Överallt i stan finns små tecken på dessa 
hjärtan i såväl räcken, brunnslock och skuggspel. Halmstadvanten är också extra lång 

för att ge bäraren ännu mera värme och omtanke. Precis som kärleken självt.  
Stora som små. 

#Halmstadvanten 
#babyhalmstadvanten
#delavantar

Vuxenvanten
Lägg upp 60 maskor på sticka 3,25mm med det mörkblå garnet och sticka 
10 varv resårstickning enligt diagrammet. Enklast är att ha 30 maskor 
på vardera sticka om du använde magic loop eller 15 maskor på vardera 
sticka om du föredrar strumpstickor. Mönsterstickningen är baserad på 29 
maskor i handflatan och 31 på handens ryggv, flytta därför över maska 30 
till nästa sticka för att enklast kunna följa diagrammet när resåren är klar. 
Diagrammet läses från höger till vänster, och nedifrån och upp.  

Sticka sedan enligt diagrammet upp till de rosa markeringarna för tumme. 
För höger vante stickas på nästa varv 1 blå maska följt av 11 maskor med 
en bit garn i avvikande färg. För tillbaka dessa 11 maskor till den vänstra 
stickan och sticka sedan varvet ut enligt diagrammet. För vänster vante 
stickas 28 maskor enligt diagram, sedan 11 maskor med en bit garn i avvi-
kande färg, för tillbaka dessa 11 maskor till den vänstra stickan och sticka 
sedan varvet ut enligt diagrammet.

Intagning på vantens topp: Sticka de två första maskorna tillsammans 
i bakre maskbågen, sticka tills 2 maskor återstår (handflatans maskor) 
och sticka två maskor tillsammans. Gör samma sak på handryggens sida. 
Sammanlagt kommer du göra 4 minskningar varje varv tills det återstår 6 
maskor. Maska av och sy ihop toppen med garnänden. 

Tummen: Plocka försiktigt bort tråden i den avvikande färgen och plocka 
upp maskorna = 22 m. När du stickar första varvet plockar du upp 
ytterligare 2 maskor för att det inte ska bli ett hål i sidan av tummen 
= 26 m. Sticka sedan enligt diagrammet och gör minskningar på samma 
sätt som vantens topp. Hela tummen stickas enfärgat. 

Fäst alla trådar och tvätta vanten försiktigt i ljummet vatten. Låt vanten 
plantorka. För att få en extra skön passform kan du försiktigt trä på dig 
vantarna medan de fortfarande är lätt fuktiga så de formas efter din egen 
hand. 

Pärlorna: Sticka maskan som är markerad för pärla med blått, sedan 
använder du en tunn virknål och trär på en pärla på denna, lyft av maskan 
du stickat och trä försiktigt över pärlan på maskan och sätt tillbaka den på 
högra stickan.   

Stickor: 3,25 mm samt tunn virknål som 
pärlorna gå att trä på.
Garn: Jamieson & Smith 
Pärlor: Små glaspärlor med omkrets 3.8-
4.5mm (finns på ex panduro)
2 Ply Jumper weigh, 115m/25g
Vitt, 2 nystan
Mörk turkos, 1 nystan
Mellan turkos, 1 nystan
Ljus turkos, 1 nystan
Mörk blå, 1 nystan
Ljus rosa, 1 nystan
En bit garn i avvikande färg.
Storlekar: En storlek, ca 18,5 cm i omkrets 
och 27 cm från spets till muddens nederkant.
Masktäthet: 32m x 40 varv, 10x10 cm 
flerfärgsstickning. 
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Färg 1
Färg 2
Färg 3
Avig maska
Pärla (färg 3)
sticka ihop 2 m i bakre maskbågen
sticka ihop 2 m i främre maskbågen
markering för tumme
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Bebisvanten
Lägg upp 44 maskor på sticka 3,25mm med det mörkblå garnet och sticka 
5 varv resårstickning enligt diagrammet. Enklast är att ha 22 maskor på 
vardera sticka om du använde magic loop eller 11 maskor på vardera 
sticka om du föredrar strumpstickor. Mönsterstickningen är baserad på 21 
maskor i handflatan och 23 på handens ryggv, flytta därför över maska 22 
till nästa sticka för att enklast kunna följa diagrammet när resåren är klar. 
Diagrammet läses från höger till vänster, och nedifrån och upp.  

Sticka sedan enligt diagrammet.

Intagning på vantens topp: Sticka de två första maskorna tillsammans 
i bakre maskbågen, sticka tills 2 maskor återstår (handflatans maskor) 
och sticka två maskor tillsammans. Gör samma sak på handryggens sida. 
Sammanlagt kommer du göra 4 minskningar varje varv tills det återstår 6 
maskor. Maska av och sy ihop toppen med garnänden. 

Fäst alla trådar och tvätta vanten försiktigt i ljummet vatten. Låt vanten 
plantorka. För att få en extra skön passform kan du försiktigt trä på dig 
vantarna medan de fortfarande är lätt fuktiga så de formas efter din egen 
hand. 

Sticka en i-cord baserad på 3 maskor till önskad längd och sy fast i mud-
dens kant på vardera vante. Denna kan sedan med fördel sitta på innanför 
barnets tröja

Pärlorna: Sticka maskan som är markerad för pärla med blått, sedan 
använder du en tunn virknål och trär på en pärla på denna, lyft av maskan 
du stickat och trä försiktigt över pärlan på maskan och sätt tillbaka den på 
högra stickan.   
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Stickor: 3,25 mm samt tunn virknål som 
pärlorna gå att trä på.
Garn: Jamieson & Smith 
Pärlor: Små glaspärlor med omkrets 3.8-
4.5mm (finns på ex panduro)
2 Ply Jumper weigh, 115m/25g
Vitt, 2 nystan
Mörk turkos, 1 nystan
Mellan turkos, 1 nystan
Ljus turkos, 1 nystan
Mörk blå, 1 nystan
Ljus rosa, 1 nystan
En bit garn i avvikande färg.
Storlekar: En storlek, ca 18,5 cm i omkrets 
och 27 cm från spets till muddens nederkant.
Masktäthet: 32m x 40 varv, 10x10 cm 
flerfärgsstickning. 

Idén till Halmstadvanten kommer från min egen barndom. Jag är född och uppvuxen i 
Halmstad där tre hjärtan pryder stadsvapnet. Överallt i stan finns små tecken på dessa 
hjärtan i såväl räcken, brunnslock och skuggspel. Halmstadvanten är också extra lång 

för att ge bäraren ännu mera värme och omtanke. Precis som kärleken självt.  
Stora som små. 
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Färg 1
Färg 2
Färg 3
Avig maska
Pärla (färg 3)
sticka ihop 2 m i bakre maskbågen
sticka ihop 2 m i främre maskbågen


