
	   	   © Sissela Ekdahl, 2017 

	   	   	  	  	  sisselaekdahl	  

Vanten Granskog 	  	  
	  
Vantar och mönsterdiagram av Sissela Ekdahl, Borås 
 

 
 
 
Detta vantmönster, 
mitt första egenritade 
stickmönster, har 
inspirerats av snötäckt 
granskog om vintern. 
Granmönster 
återkommer både i 
form av små granar 
på framsidan och 
tummen, grankvistar 
längst ned vid 
mudden och en 
stiliserad stor gran som 
täcker baksidan av 
vanten. 
 
 
 

 
 
Vantarna är stickade efter grundmönstret från #delavantar. 
 
Garn:  Geilsk Tynd Uld i färgerna 6B (naturvit) och 25 (mossgrön). 100 % ull.  

50 g=288 m. 
Åtgång:  ca 30 gram (15 gram/färg) 
 
Stickor: 2,5 mm 
Masktäthet: 34 m=10 cm 
Storlek: omkrets 18 cm, längd 24 cm (mindre damvante) 
 
 
Tagga gärna bilder på era Vanten Granskog med #vantengranskog eller 
#spruceforestmittens 
 
Vantar och mönster av Sissela Ekdahl 
Jag finns på Instagram och Ravelry som sisselaekdahl  
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Diagram 
	  
	  
	   	  

x = avig maska 
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Mönsterbeskrivning från #delavantar 
 
 
Lägg upp 60 maskor. Fördela maskorna på fyra stickor och börja sticka runt. 
Titta noga efter så att uppläggningsvarvet inte vridit sig innan du börjar sticka. 
 
Mudden stickas 19 varv i resårstickning 2 räta, 2 aviga. Mönstersticka efter 
diagrammet i 22 varv. 
 
På nästa varv förbereds för tumhålet enligt följande: 
 
Höger hand (grön markering): Sticka 3 m. Sticka 11 m med en lös/separat 
tråd, flytta tillbaka dem på vänster sticka och sticka dem enligt ditt 
mönsterdiagram. 
 
Sticka efter 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 tillsammans. 
Sticka 3: stickas lika som sticka 1. 
Sticka 4: stickas lika som sticka 2. 
 
Tummen: Peta försiktigt loss tumtråden, plocka upp 11 m på var sida om 
tumhålet och fördela på fyra stickor = 22 m. På första varvet plockar du 
sedan upp två̊ maskor på var sida av tumhålet = 26 maskor. Sticka enligt 
diagrammet, och gör minskningar på samma sätt som för handen. 
 
Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Låt torka plant. 
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