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Mønstrene i de hollandske fiskeres sweatre har været inspiration til disse vanter med 
snyde-snoninger, der kunne minde om fiskernes reb. 
Højre og venstre vante er strikket fuldstændigt ens, så de kan slides på begge sider. 
Det giver en lidt længere holdbarhed. 

StrandDesign: Rachel Søgaard

STØRRELSE
Onesize

MÅL
Håndens længde: 19 cm 
Omkreds: 19 cm

STRIKKEFASTHED
20 m og 29 p i glatstrik på p 4 mm = 10 x 10 cm

Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde.  
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
100 g Peruvian i fv. 364 (Chai)

Strømpepinde 3,5 og 4 mm

Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd 
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

v-udt
Før venstre pind forfra og ind under lænken mellem 
2 masker, løft lænken op på pinden, og strik den drejet 
ret. 

h-udt
Før venstre pind bagfra og ind under lænken mellem
2 masker, løft lænken op på pinden, og strik den ret.

centr indt
Centreret indtagning: 2 ret løs af, som om de skulle 
strikkes ret sammen, 1 ret, træk de løse masker over.

DIAGRAM 

 

Arbejdsgang
Vanten strikkes nedefra og op. 

Først strikkes en ribkant, derefter mønster med 
snoninger og udtagninger til tommelfinger. 

Der sættes masker af til tommelfinger, og hånden 
strikkes i mønster med indtagninger i toppen. 

Herefter sættes tomlens masker på pindene, og den 
strikkes i glatstrik med indtagninger i toppen. 
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Ret op retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

Stik højre pind ind i m som skulle den strikkes r, slå 2 gange om p, 
strik m færdig som en retmaske og lad m glide af p. Der er nu 2 omslag
i første m på højre pind. 

1 vrang løs af, med garnet bag masken
Sæt 1 m på hjælpepind foran arbejdet idet du lader det
ekstra omslag glide af pinden, 3 r, strik m på hjælpepinden ret.  

Sæt 3 m på hjælpepind bag arbejdet strik 1 r idet du lader det 
ekstra omslag glide af pinden, strik m på hjælpepinden ret.  
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Opskrift
VANTE
Slå 48 masker op på strømpepinde 3,5 mm med 
almindelig krydsopslagning. 
Saml omgangen, og strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til 
ribkanten måler 6 cm. 

Skift til strømpepinde 4 mm.

Strik 1 omg ret, og fortsæt derefter i mønster iflg. 
diagrammet således:
1. omg: *Strik 1 r og marker denne m, strik de 23 m 
i diagrammet*, strik igen fra * til *.

2.-4. omg: Som 1. omg.

5. omg (udtagning til tommel): 1 r, strik diagram-
mets 23 m, h-udt, 1 r, v-udt, strik diagrammets 23 m.
6. omg: 1 r, strik diagrammets 23 m, 3 r, strik 
diagrammets 23 m.

7. omg: Som 6. omg.

8. omg: (udtagning til tommel): 1 r, strik 
diagrammets 23 m, h-udt, 3 r, v-udt, strik diagram-

mets 23 m.
9. omg: 1 r, strik diagrammets 23 m, 5 r, strik 
diagrammets 23 m.

10. omg: Som 9. omg.

11. omg: (udtagning til tommel): 1 r, strik 
diagrammets 23 m, h-udt, 5 r, v-udt, strik diagram-
mets 23 m.

12. omg: 1 r, strik diagrammets 23 m, 7 r, strik 
diagrammets 23 m.

13. omg: Som 12. omg.

14. omg: (udtagning til tommel): 1 r, strik diagram-
mets 23 m, h-udt, 7 r, v-udt, strik diagrammets 23 m.

15. omg: 1 r, strik diagrammets 23 m, 9 r, strik 
diagrammets 23 m.

16. omg: Som 15. omg.

17. omg: (udtagning til tommel): 1 r, strik diagram-
mets 23 m, h-udt, 9 r, v-udt, strik diagrammets 23 m.

18. omg: 1 r, strik diagrammets 23 m, 11 r, strik 
diagrammets 23 m.
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19. omg: Som 18. omg.

20. omg: (udtagning til tommel): 1 r, strik diagram-
mets 23 m, h-udt, 11 r, v-udt, strik diagrammets 23 m.

21. omg: 1 r, strik diagrammets 23 m, 13 r, strik 
diagrammets 23 m.

22. omg: Som 21. omg.

23. omg: 1 r, strik diagrammets 23 m, sæt tomlens 
13 m på en tråd eller en maskeholder, slå 1 ny m op 
(og flyt markøren til denne m), strik diagrammets 
23 m.

Fortsæt lige op og rundt, ifølge diagrammet, til vanten 
måler ca. 16 cm fra afslutningen af ribkanten, eller 
ønsket længde. 
Slut sidste omgang 1 maske før den markerede maske 
ved omgangens begyndelse. 

Nu tages der ind således:
Næste omg: *centr indt, strik mønster til 1 m før den 
markerede m*, strik igen fra * til *.

Gentag denne omgang, til der er 8 masker tilbage på 
omgangen.

Bryd garnet, og træk garnenden igennem de resterende 
masker. 

TOMMEL
Sæt tomlens 13 masker på strømpepinde 4 mm, 
strik 3 masker op i hullet over tomlen, den midterste 
maske af disse strikkes op i den nye maske der blev 
slået op, og denne maske markeres = 16 masker.

Strik rundt i ret, til tomlen måler ca. 5 cm fra de 
opstrikkede masker. 
Slut sidste omgang 1 maske før den markerede maske. 

Næste omg: Centr indt, 5 r, centr indt, 4 r.

Næste omg: Centr indt, 3 r, centr indt, 2 r.

Næste omg: Centr indt, 1 r, centr indt, 1 r.

Bryd garnet, og træk garnenden igennem de resterende 
masker.
Strik en vante magen til.

MONTERING
Hæft ender. 
Hvis strikkefastheden er lidt løs, kan du filte vanterne 
ved at vaske dem i lidt varmt vand med en smule almin-
deligt vaskepulver. Eller du kan tørretumble de fugtige 
vanter lidt ad gangen, til de får den rette størrelse og 
fasthed.


