
Unexpected Mittens 
Jag inspireras för det mesta av naturen, arkitektur eller fina detaljer på 

konstverk, kakel eller andra mönstrade saker. Helt oväntat när jag satt och 

väntade på tonårsdottern med kompis på mellandagsrean, med stickning (så 

klart), espresso och en citroncanolli överväldigades jag av den enorma mängden mönster i alla 

märkesloggor, affärsfasader och restauranger. Eftersom köpcentrets slogan är Unexpected shopping 

blev namnet på vantarna Unexpected Mittens. 22 olika affärer, restauranger och varumärken ingår i 

vantarna. 

 

Inte helt oväntat kanske är vänster och höger vante helt olika, det fanns ju så mycket att välja på, 

men det gör man som man vill med så klart. Jag har skrivit hur många varv varje bård är för att du ska 

kunna flytta runt och byta ut som du vill utan att få en vante som blir helt knasig i storleken. 

Garn: Ölands Ullcentrums tvåtrådiga 6/2 ullgarn 

vit 0101, svart 6100, röd 1101, skär 1151, orange 2121, naturgul 2153, gul 2161, ärtgrön 3101, grön 

3133, blå 4161, himmelsblå 4151 samt lila 5132 

Stickor: strumpstickor 2,5 mm 

Stickfasthet med tvåfärgsstickning efter blockning: 32 m 35 v på 10 x 10 cm 

Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar! 

Lägg upp 80 maskor, fördela på stickorna och sticka slätstickning 15 varv (se respektive vante för 

randning). Ta av en ca två meters tråd av orange/grön om du inte har ett tillräckligt litet nystan för 

att få det genom hålet. Vira tråden två varv (utåt) runt det stickade så du skapar en bubbla. Dra åt 

ordentligt! Sticka första maskan med garnet som nu har kommit upp på avigsidan. Sticka ytterligare 

fem maskor. Upprepa virandet, dra åt och sticka fast tråden. Fortsätt så varvet ut. OBS! var tredje 

gång stickar du ytterligare fyra maskor istället för fem. 

Byt till mönsterbård 2 (se respektive vante för detaljer). För att du själv ska kunna mixa 

mönsterbårderna som du vill har jag skrivit ut hur många varv de har.  Min vante är 64 varv lång från 

bård 4 upp till intagningarna börjar. Den sista biten innan toppen kan lätt förlängas med några varv.  

 



Vänster hand 

Randning på bubbelraden: Juica 

Börja med grönt och 

sticka 9 varv, byt till 

svart i 3 varv och 

avsluta med 3 gröna 

varv. Använd grönt 

att vira runt med. 

Bård 5 (Toys R Us) 

stämmer inte med 

bilden. Mönstret 

gäller! 

 

 

 

 

Bård 2: MQ 

 

Under varv 9 stickar du de två första (av de 

tre) vita maskorna ihop i främre maskbågarna 

på alla ställen. Du ska ha 48 maskor kvar. 

Bård 3 

Byt till blått, sticka ett rätt och sen ett avigt 

varv. 

Bård 4: Dunkin’ Donuts 

Sticka 12 varv resår; två räta - två aviga, de 

räta först orange 6 varv, sen rosa 6 varv, de 

aviga vita. 

Bård 5: Toys R us (21 varv) 

v. 1: (rött) öka en maska var fjärde maska.  

v. 2: (orange) ökar du en maska i slutet av 

varje sticka. Nu har du 64 maskor. 

v. 3: grönt 

v. 4: rött 

Höger hand 

Randning på bubbelraden: JamJam 

Börja med orange 

och sticka 6 varv, 

byt till rosa (3 

varv), orange 3 

varv och till slut 

rosa 3 varv. 

Använd orange att 

vira runt med. 

Bård 2: Forex 

(hålmönstret) 

v.1: Byt till gult och 

sticka ett varv räta. 

v. 2: *sticka ihop 2 

rm, dubbelt 

omslag, sticka ihop 

2 rm i bakre 

maskbågen* upprepa *-* 

v. 3: *1 rm, 1 rm och 1 am i det dubbla 

omslaget, 1 rm* upprepa *-* 

v. 4: * dubbelt omslag, sticka ihop 2 rm i bakre 

maskbågen, sticka ihop 2 rm* upprepa *-* 

v. 5: *1 rm och 1 am i det dubbla omslaget, 2 

rm* upprepa *-* 

v. 6: som v. 2 

v. 7: sticka ett rätt varv 

v. 8: * dubbelt omslag, lyft 2 maskor avigt, 

sticka en maska och lyft de andra två över.* 

upprepa *-* 

v. 9: *1 rm och 1 am i det dubbla omslaget, 1 

rm* upprepa *-* 

Du ska ha 48 maskor kvar. 

Bård 3 

Byt till svart, sticka ett rätt och sen ett avigt 

varv. 

Bård 4: Tesla 

Sticka 12 varv resår; en rät - en avig, de räta 

röda, de aviga vita. 



v. 20: grönt 

v. 21: rött 

Bård 6: Tommy Hilfiger (7 varv) 

Efter två varv sätter du tumtråd i slutet på 

sticka nr 2 (8 m för en tajt tumme, annars 9). 

Bård 7: Raw Poké (14 varv) 

 

Bård 8: Diabléss (10 varv) 

 

Bård 5: Specsavers (8 varv) 

 
Under det första varvet vitt ökar du en maska 

var tredje maska. Nu har du 64 maskor. 

Bård 6: Telia (9 varv/10 om bården ovanför 

inte börjar med ett vitt varv)

Bård 7: Intersport (9 varv/11 om de 

omgivande bårderna inte börjar/slutar med 

ett vitt varv) 

Efter fem varv sätter du tumtråden i början på 

sticka 1 (8 m för en tajt tumme, annars 9). 

Bård 8: Din Sko (5 varv) 

Bård 9: Dunkin’ Donuts (7 varv)

 



Bård 9: Le Creuset (8 varv) 

 

Bård 10: Systembolaget (5 varv + toppen med 

intagningar) 

Intagningarna: se gemensam beskrivning för 

båda vantarna nedan. Gör intagningarna innan 

du börjar med tummen. 

Tummen: Footlocker 

Ta bort tumtråden och plocka upp maskorna. 

Sticka med rött, sju (åtta för lösare tumme) 

maskor på första stickan, en (två) maska, 

plocka upp tre maskor mellan de främre och 

de bakre tummaskorna, sticka tre maskor av 

de bakre maskorna på nästa sticka. Byt till den 

tredje tumstickan och sticka de kvarvarande 

maskorna av de bakre, plocka upp tre maskor 

mellan de bakre och de främre tummaskorna. 

Nu har du 21 (24) maskor fördelade på tre 

stickor. Fortsätt tio varv till med det röda. Byt 

till vitt och och svart och sticka randigt på 

längden: 1 vit, 1 svart. Efter 14 varv (eller när 

du har ca 5 mm kvar av tummen (inkl nagel)) 

börjar hoptagningarna. Sticka ihop de första 

två på varje sticka i bakre maskbågarna tills du 

bara har en maska kvar på varje sticka. Då tar 

du av garnet och drar den genom maskorna. 

 

 

 

Bård 10: GameStop (10 varv) 

 

Bård 11: Disney store (11 varv) 

 

Bård 12: Levi’s (4 + toppen med intagningar) 

Intagningarna: se gemensam beskrivning för 

båda vantarna nedan. Gör intagningarna innan 

du börjar med tummen. 

Tummen: Adidas 

Ta bort tumtråden och plocka upp maskorna. 

Sticka med rött, sju (åtta för lösare tumme) 

maskor på första stickan, en (två) maska, 

plocka upp tre maskor mellan de främre och 

de bakre tummaskorna, sticka tre maskor av 

de bakre maskorna på nästa sticka. Byt till den 

tredje tumstickan och sticka de kvarvarande 

maskorna av de bakre, plocka upp tre maskor 

tredje tumstickan och sticka de kvarvarande 

maskorna av de bakre, plocka upp tre maskor 

mellan de bakre och de främre tummaskorna. 

Nu har du 21 (24) maskor fördelade på tre 

stickor. Fortsätt sex varv till med det röda. Byt 

till vitt och sticka randigt: 2 vita varv, 2 röda, 2  



 

 

 

 

vita, 2 röda och 2 vita. Fortsätt med rött. Efter 

sju varv (eller när du har ca 5 mm kvar av 

tummen (inkl nagel)) börjar hoptagningarna. 

Sticka ihop de första två på varje sticka i bakre 

maskbågarna tills du bara har en maska kvar 

på varje sticka. Då tar du av garnet och drar 

den genom maskorna. 

Hoptagningar överst på vanten (samma för både höger och vänster) 

På det femte varvet stickar du ihop maska 1 och 2 samt 9 och 10 på sticka ett och tre i bakre 

maskbågen. Dessutom lyfter du, i skarven mellan sticka ett/två och tre/fyra, maska 16 och 17, stickar 

maska 18 och drar de två lyfta maskorna över maska 18. På sticka två och fyra fortsätter du sedan att 

sticka ihop maska 25 och 24 samt de två sista maskorna. 

Varv 6, liksom alla jämna varv till slutet stickas utan hoptagningar. 

Varv 7: Sticka ett och tre – sticka ihop maska 1 och 2 samt 7 och 8 i bakre maskbågen. Lyft maska 12 

och 13, sticka 14 och dra de lyfta över den stickade. Sticka två och fyra – sticka ihop maska 20 och 21 

samt de två sista. 

Varv 9: Sticka ett och tre - sticka ihop maska 1 och 2 samt 5 och 6 i bakre maskbågen. Lyft maska 8 

och 9, sticka 10 och dra de lyfta över den stickade. Sticka två och fyra – sticka ihop maska 15 och 16 

samt de två sista. 

Varv 11: Sticka ett och tre - sticka ihop maska 1 och 2 i bakre maskbågen. Lyft maska 4 och 5, sticka 6 

och dra de lyfta över den stickade. Sticka två och fyra – sticka ihop maska 10 och 11 samt de två sista. 

Varv 13: Sticka ett och tre - sticka ihop maska 1 och 2 i bakre maskbågen. Lyft maska 3 och 4, sticka 5 

och dra de lyfta över den stickade. Sticka två och fyra – sticka ihop de två sista.  

Varv 15: Ta av tråden och dra den genom de återstående maskorna. 

 

Nu är det ”bara” att fästa alla trådar och blocka vanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


