
Vanten Karin 
Design: Maria Wiklund 
 

Garn: ca 70 gram ullgarn av kvalitet 50 gr=175meter och en stickfasthet 26 m / 10 cm på stickor 3 
Stickor: nr. 3 

Lägg upp 60 maskor med tvåändsuppläagning. Gör en ögla med två färger. Lägg sedan upp som vanligt 
med en nål och garnen om tumme och pekfinger. Den färg som hålls över tummen blir den nedersta kanten. 
Den färg som är runt pekfingret blir de maskor som du sedan stickar med. Innan du börjar sticka första 
varvet släpper du av startöglan. 

Sticka nederkanten i 6 varv (1 rätt varv, 1 avigt varv, 1 rätt varv, 1 avigt varv, 1 rätt varv, 1 avigt varv). 
Sticka sedan enligt mönstret i 41 varv. 

På nästa varv förbereds för tumhålet enligt följande: 
Höger hand: sticka 3 m. Sticka 11 m med en lös/separat tråd, flyttat tillbaka dem på vänster sticka och sticka 
dem enligt mönsterdiagrammet. 

Sticka enligt 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 till 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 tilsammans. 
Sticka 3: stickas lika som sticka 1. 
Sticka 4: stickas lika som sticka 2. 

Tummen: 
Peta försiktigt loss tumtråden, plocka upp 11 m 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 enligt 
diagrammet, och gör minskningarna på samma sätt som för handen. 

Fäst alla garnändar noga, specielt nere vid tumfästet och uppe på vanttoppen. 
Tvätta sedan vantarna i mycket varmt vatten med flytande tvättsåpa. Skölj i iskallt vatten, sedan i varmt 
vatten, i iskallt vatten och sist i varmt vatten.Torka vantarna liggande på en frottéhandduk. När vantarna är 
torra ruggas de: borsta med en mycket hård borste. Gör detta både på utsidan och på insidan av vantarna. 




