
Vantar Livstycket
Av Inger Riesenfeld-Örn, Solna

Inspiration till vantarna har jag fått från organisationen Livstycket i Tensta där jag är 
volontär. Läs gärna om den fantastiska verksamheten på www.livstycket.se

Garn: Rauma finull, 50 g bottenfärg och 50 g mönsterfärg. Använd eventuellt 2 olika 
mönsterfärger.
Stickor: strumpstickor 2 och 2,5

Mudden kan stickas enfärgad eller i valfri randning bottenfärg/mönsterfärg.
Vantens livstycken kan stickas 3 i bredd, eller med det mittersta livstycket förskjutet så det 
startar på mönstervarv 10 (rödmarkerat i diagrammet).
Variera gärna färgerna, höger och vänster vante behöver ju inte vara identiska.

Lägg upp 60 m på stickor 2. Fördela på 4 stickor och sticka de 3 första varven am. Fortsätt 
med resårstickning, 2 rm, 1 am i 9 cm (eller till önskad längd).

Bytt till stickor 2,5 och slätstickning i bottenfärgan. På första varvet ökas 4 m (till 64 m).
Sticka ytterligare 1 varv i bottenfärg och sticka sedan enligt diagram för vantens framsida 
respektive baksida.
Tumkilen stickes på höger vante efter första m på 3:e stickan och före sista m på 4:e 
stickan på vänster vante. På varv 4, 7, 9, 11, 13 och 15 ökas 1 m i var sida innanför 
tummens kantmaskor, tills tumkilen innehåller 15 m totalt.

Tummens mönster startar på mönstervarv 12. Vid markeringen för tumkilens slut sätts de 
15 m på en tråd och 15 nya läggs upp bakom, enligt baksidans rutmönster.

Hoptagningarna görs varje varv innanför sidornas 3 kantmaskor, i början av 1:a och 3:e 
stickan och i slutet av 2:a och 4:a stickan. När 5 m återstår mellan kantmaskorna på 
vantens framsida, stickas baksidans m ihop så att vartannan m har bottenfärg och 
varannan mönsterfärg. Fortsätt ytterligare 2 varv med sidhoptagningar, ta av garnet och 
dra genom kvarvarande maskor.

http://www.livstycket.se


Tumme: Sätt över tumkilens 15 m på sticka och plocka runt tumhålet upp 15 nya m enligt 
baksidans rutmönster. Sticka enligt diagram för tummen och gör hoptagningarna på 
samma sätt som för vanten.

Fäst alla trådarna på baksidan. Spänn ut vantarna mellan fuktiga dukar och låt torka.




