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De hollandske fiskerne sin Gansey-genser har vært inspirasjonen til en liten serie av modeller 
med cardigan, genser, strømper og her vanter med fletter som kan minne om fiskernes rep. 
Høyre og venstre vante er strikket helt like så de kan slites på begge sider. Det gir en litt 
lengre holdbarhet. 
Er strikkefastheten din litt løs, kan du tove vantene så de blir ekstra varme.

StrandDesign: Rachel Søgaard

STØRRELSER
Onesize

MÅL
Håndens lengde: 19 cm 
Omkrets: 19 cm

STRIKKEFASTHET
20 m og 29 p i glattstrikk på p 4 mm = 10 x 10 cm

Pinnetykkelsen er kun veiledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til 
tynnere pinne.

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

Strømpepinne 3,5 og 4 mm

Maskemarkører eller kontrastfarget tråd
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

v-økn
Før venstre pinne forfra og inn under lenken mellom
2 masker, løft lenken opp på pinnen, og strikk den 
vridd rett. 

h-økn
Før venstre pinne bakfra og inn under lenken mellom 
2 masker, løft lenken opp på pinnen, og strikk den rett.

centr innt (sentrert felling)
2 rett løst av, som om de skulle strikkes rett sammen, 
1 rett, trekk de løse maskene over.

DIAGRAM 

Arbeidsgang
Vanten strikkes nedenfra og opp. 

Først strikkes vrangborden, deretter mønster med 
fletter og det økes til tommel. 

Så settes det av masker til tommel, og hånden strikkes
i mønster med fellinger i toppen. 

Til slutt settes maskene til tommel på pinnene, og den 
strikkes i glattstrikk med fellinger i toppen.
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Rett på rettsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på rettsiden, rett på vrangsiden
1 r i det det lages 2 kast på pinnen 

Sett 1 m på hj.p foran arbeidet – i det du lar det ekstra kastet 
gli av p, strikk m på hj.p r.  
Sett 3 m på hj.p bak arbeidet, 1 – i det du lar det ekstra kastet 
gli av p, strikk m på hj.p r.
 

Ta masken løst av med garnet bak. 
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Oppskrift
VANTE
Legg opp 48 masker på strømpepinne 3,5 mm med 
vanlig kryssopplegg. 
Sett sammen omgangen, og strikk rundt i ribb 
(1 rett, 1 vrang), til vrangborden måler 6 cm. 

Bytt til strømpepinne 4 mm.

Strikk 1 omg rett, og fortsett deretter i mønster ifølge 
diagrammet, slik:
1. omg: *Strikk 1 r og marker denne m, strikk de 
23 m i diagrammet*, strikk igjen fra * til *.

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

5. omg (øk til tommel): 1 r, strikk 23 m i diagram-
met, h-økn, 1 r, v-økn, strikk 23 m i diagrammet.

6. omg: 1 r, strikk 23 m i diagrammet, 3 r, strikk 
23 m i diagrammet.

7. omg: Som 6. omg.

8. omg: (øk til tommel): 1 r, strikk 23 m i diagram-
met, h-økn, 3 r, v-økn, strikk 23 m i diagrammet.

9. omg: 1 r, strikk 23 m i diagrammet, 5 r, strikk 
23 m i diagrammet.

10. omg: Som 9. omg.

11. omg: (øk til tommel): 1 r, strikk 23 m i diagram-
met, h-økn, 5 r, v-økn, strikk 23 m i diagrammet.

12. omg: 1 r, strikk 23 m i diagrammet, 7 r, strikk 
23 m i diagrammet.

13. omg: Som 12. omg.

14. omg: (øk til tommel): 1 r, strikk 23 m i diagram-
met, h-økn, 7 r, v-økn, strikk 23 m i diagrammet.

15. omg: 1 r, strikk 23 m i diagrammet, 9 r, strikk 
23 m i diagrammet.

16. omg: Som 15. omg.

17. omg: (øk til tommel): 1 r, strikk 23 m i diagram-
met, h-økn, 9 r, v-økn, strikk 23 m i diagrammet.

18. omg: 1 r, strikk 23 m i diagrammet, 11 r, strikk 
diagrammet 23 m.

19. omg: Som 18. omg.



4 av 4Strand

20. omg: (øk til tommel): 1 r, strikk 23 m i diagram-
met, h-økn, 11 r, v-økn, strikk 23 m i diagrammet.

21. omg: 1 r, strikk 23 m i diagrammet, 13 r, strikk 
23 m i diagrammet.

22. omg: Som 21. omg.

23. omg: 1 r, strikk 23 m i diagrammet, sett 
tommelens 13 m på en tråd eller en maskeholder, legg 
opp 1 ny m (og flytt markøren til denne m), strikk 
23 m i diagrammet.

Fortsett videre opp og rundt, ifølge diagrammet, til 
vanten måler ca. 16 cm fra avslutningen av vrangborden 
– eller til ønsket lengde. 
Avslutt siste omgang 1 maske før den markerte masken 
ved starten av omgangen. 

Nå felles det inn slik:
Neste omg: *centr innt, strikk mønster til 1 m før den 
markerte m*, strikk igjen fra * til *.

Gjenta denne omgangen til det er 8 masker igjen på 
omgangen.

Klipp av garnet, og trekk tråden igjennom de resteren-
de maskene.

 

TOMMEL
Sett tommelens 13 masker på strømpepinne 4 mm, 
strikk opp 3 masker i hullet over tommelen, den 
midterste masken av disse strikkes opp i den nye 
masken som ble lagt opp, og marker denne masken = 
16 masker.

Strikk rundt i rett, til tommelen måler ca. 5 cm fra de 
maskene som ble strikket opp. 
Avslutt siste omgang 1 maske før den markerte 
masken. 

Neste omg: Centr innt, 5 r, centr innt, 4 r.

Neste omg: Centr innt, 3 r, centr innt, 2 r.

Neste omg: Centr innt, 1 r, centr innt, 1 r.

Klipp av garnet, og trekk tråden igjennom de resteren-
de maskene.

Strikk en tilsvarende vante.

MONTERING
Fest alle trådene
Hvis strikkefastheten er litt løs, kan du tove vantene 
ved å vaske dem i litt varmt vann med litt vanlig 
vaskepulver. 
Eller du kan tørketromle de fuktige vantene litt ad gan-
gen, til de får den rette størrelse og fasthet.


