
Vanten Glasspinne
Av Madelene Linderstam, Tierp 
Dessa vantar är väldigt enkla att sticka, 
ett bra projekt för den som vill öva 
flerfärgsstickning. Mönstret är ett 
"tandmönster" som upprepar sig i varje 
färgbyte. Jag valde att göra tummarna i 
olika färger, eftersom jag ville använda 
restgarner, samt att det blir en rolig 
effekt. Inspirationen kommer ifrån 
barndomens glasspinnar. 

Storlek: Medium, passar de flesta 
kvinnor eller män med små händer.
Garn:  handfärgat sockgarn från Stick 
och spinn (80% Blue faced leicester och 
20% triboalnylon)Totalt  15 färger, vilket 
innebär att det behövs bara några gram 
av varje färg.
Stickor: 3 mm

Mudd: Resårmudd bestående av två räta, en avig. Upprepa så lång som du vill ha mudden.

I övrigt utgår vanten från Hemslöjdens grundmönster som finns att ladda ner i projektet 
#delavantar 

Lägg upp 60 maskor. Fördela maskorna på fyra stickor och slut dem till en ring. 

Mönstersticka därefter enligt diagramet och glöm inte att förbereda för tumm-hålet.

Tummhålet: Höger hand (grön markering) Sticka tre maskor. Sticka nästa 11 m med en lös tråd. 
Flytta tillbaka dem på vänsterstickan igen. Sticka dem nu enligt mönsterdiagrammet.

Minska enligt diagrammet. (eller se förklaring nedan) Dra en tråd genom de sista 6 maskorna.

Förklaring i text till minskningarna
-Minska ”1 maska åt vänster ” i början av sticka 1 genom att sticka två maskor tillsammans genom 
bakre maskbågarna.
-Minska ”1 maska åt höger” sist på sticka 2 genom att sticka två maskor tillsammans.
-Minska ”1 maska åt vänster” i början av sticka 3 genom att sticka två maskor tillsammans genom 
bakre maskbågarna.
-Minska ”1 maska åt höger” sist på sticka 4 genom att sticka två maskor tillsammans.

Tumme: Dra loss tummtråden och fördela de 11 maskorna på två stickor. Plocka upp 11 maskor 
från motsatt sida. På första varvet plockar du även upp två maskor på var sida. = 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.




