
Vante Snoddas  
Av Lena Josefsson Östra Gerum Gläntan 

”Jag var ung en gång en flottare med färg…” En vante i 2 trådigt växtfärgat ullgarn och 
entrådigt handspunnet garn i original. Inspirerad av skogen och flottarens redskap, en krok. 

Bambustickor 2 ½.  
Dam: 64 m Herr: 72 m.  
Förslag till motsvarande färger i Kampes plädgarn. 

Mudden: lägg upp 72 maskor med strumpstickor 2 ½. Sticka 2 varv med gult färg 233, vänd 
arbetet och fortsätt sticka resår 2 r 2 a enligt diagrammet. Originalet har 5 olika gröna 
nyanser men färgförslaget ger liknande effekt. Första partiet stickas 2 r med ljusgrön färg 
212 och 2 a med gult färg 233 i fyra varv. Sedan 2 r mellangrön fg 234 och 2 a i gult fg 233 i 
fyra varv. Sedan 2 varv med 2 r svart, 2 a mellangrönt fg 234. 2 varv med 2 r ljunglila fg 240, 
2 a svart. 2 varv med 2 r svart, 2 a ljusgrön fg 212. Sedan byter du till brungrönt fg 203 som 
stickas 2 r och ljusgrön fg 212 stickas aviga i fyra varv. Mellangrön fg 234 stickas r och 
brungrön fg 203 avigt i fyra varv. Sista partiet stickas de räta med svart, den färg som sedan 
blir bottenfärgen i vanten och de aviga stickas i mellangrönt fg 234.  

Vantdelen stickas i svart bottenfärg och med krokar i ljunglila fg 240. Byt till stickor 3 mm. 
Garnet binds var tredje maska för att inte få långa flotteringar. När tio partier av mönstret 
stickats görs hoptagningar, gärna enligt bandhoptagningsmetoden. 

Tumme stickas över 15 m. Tumtråd stickas in och tas bort när tummen skall stickas. Nya 
maskor läggs upp och stickas efter mönstret på vanten. Första varvet plockas en extra 
maska i varje sida upp, se till att mönstret passar in bakpå tummen och maska av nästa varv 
de extra maskorna. Tummen avmaskas som vanten. 

Fäst trådar och tvätta vanten i ljummet vatten med Eucalan eller liknande. Torka i handduk. 

 Lycka till!   






