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Holländska ganseys (fiskartröjor) har inspirerat till en liten serie modeller; kofta, tröja, 
strumpor och dessa vantar med flätor som påminner om fiskarens rep. Höger och vänster vante 
är stickade likadana så att de passar på båda händerna vilket ger vantarna längre hållbarhet. 
Är din stickfasthet lite lös kan du valka vantarna så att de blir extra varma. 

StrandDesign: Rachel Søgaard

STORLEKAR
Onesize

MÅTT
Handens längd: 19 cm 
Omkrets: 19 cm

STICKFASTHET
20 maskor och 29 varv slätstickning på sticka 4 mm 
= 10 x 10 cm

Stickstorleken är endast vägledande. 
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, 
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare 
sticka.

MATERIAL
Garn från Filcolana
100 g Peruvian i färg 364 (Chai)

Strumpstickor 3,5 och 4 mm

Stickmarkörer eller tråd av kontrastfärg 
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1v
Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan 
2 maskor på stickan, sticka den vridet rät.

ö1h
Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 
2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka 
den rät.

cdhpt
Centrerad dubbelhoptagning (2 maskor minskade). 
Lyft två maskor som om de skulle stickas rätt tillsam-
mans, sticka 1 rät maska och drag de lyfta maskorna 
över den stickade maskan.

DIAGRAM

Arbetsgång
Vantarna stickas nerifrån och upp. 

Först stickas resåren, därefter mönster med flätor och 
ökningar för tumkil. 

Sedan sätts maskor av för tummen och handen
mönsterstickas med minskningar i toppen. 

Sist plockas tummaskorna upp, tummen slätstickas 
med minskningar i toppen.
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Rät på rätsidan, avig på avigsidan

Avig på rätsidan, rät på rätsidan
Stick in högerstickan i maskan som om den skall stickas rät, gör 
2 omslag om stickan, sticka färdigt maskan som den skall stickas rät
och låt den glida av stickan. Det skall nu vara 2 omslag i maskan på 
högerstickan. 

Sätt 1 maska på hjälpstickan samtidigt som du släpper av det 
extra omslaget från stickan  (så att maskan blir lång), håll den 
framför arbetet, sticka 3 räta maskor och sticka maskan från 
hjälpstickan rät.   
Sätt 3 maskor på hjälpstickan och håll den bakom arbetet, 
sticka 1 rät maska samtidigt som du släpper av det extra 
omslaget från stickan (så att maskan blir lång), sticka maskorna
från hjälpstickan räta.

Lyft 1 maska med garnet bakom arbetet.
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Beskrivning
VANTE
Lägg, med vanlig korsuppläggning på strumpstickor 
3,5 mm upp 48 maskor. Sammanfoga för att sticka 
runt, sticka resår (1 rät, 1 avig), till resåren mäter 6 cm. 

Byt till strumpstickor 4 mm.

Sticka 1 rätt varv och sedan mönster enligt diagrammet 
på följande sätt:
Varv 1: *Sticka 1 rät maska och markera denna maska, 
sticka diagrammets 23 maskor*, upprepa * - *.

Varv 2 - 4: Sticka som varv 1.

Varv 5 (ökningar för tumkil): 1 rät, sticka diagram-
mets 23 maskor, ö1h, 1 rät, ö1v, sticka diagrammets 
23 maskor.

Varv 6: 1 rät, sticka diagrammets 23 maskor, 3 räta, 
sticka diagrammets 23 maskor.

Varv 7: Sticka som varv 6.

Varv 8: (ökningar för tumkil): 1 rät, sticka diagram-
mets 23 maskor, ö1h, 3 räta, ö1v, sticka diagrammets 
23 maskor.

Varv 9: 1 rät, sticka diagrammets 23 maskor, 5 räta, 
sticka diagrammets 23 maskor.

Varv 10: Sticka som varv 9.

Varv 11: (ökningar för tumkil): 1 rät, sticka diagram-
mets 23 maskor, ö1h, 5 räta, ö1v, sticka diagrammets 
23 maskor.

Varv 12: 1 rät, sticka diagrammets 23 maskor, 7 räta, 
sticka diagrammets 23 maskor.

Varv 13: Sticka som varv 12.

Varv 14: (ökningar för tumkil): 1 rät, sticka diagram-
mets 23 maskor, ö1h, 7 räta, ö1v, sticka diagrammets 
23 maskor.

Varv 15: 1 rät, sticka diagrammets 23 maskor, 9 räta, 
sticka diagrammets 23 maskor.

Varv 16: Sticka som varv 15.

Varv 17: (ökningar för tumkil): 1 rät, sticka diagram-
mets 23 maskor, ö1h, 9 räta, ö1v, sticka diagrammets 
23 maskor.

Varv 18: 1 rät, sticka diagrammets 23 maskor, 11 räta, 
sticka diagrammets 23 maskor.
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Varv 19: Sticka som varv 18.

Varv 20: (ökningar för tumkil): 1 rät, sticka diagram-
mets 23 maskor, ö1h, 11 räta, ö1v, sticka diagrammets 
23 maskor.

Varv 21: 1 rät, sticka diagrammets 23 maskor, 13 räta, 
sticka diagrammets 23 maskor.

Varv 22: Sticka som varv 21.

Varv 23: 1 rät, sticka diagrammets 23 maskor, sätt 
tumkilens 13 maskor på en tråd eller på en mask-
hållare, lägg upp 1 ny maska (flytta markören till denna 
maska), sticka diagrammets 23 maskor.

Fortsätt att sticka runt utan ökningar och följ diagram-
met till vanten mäter c:a 16 cm från resåren, eller till 
önskad längd. 
Sista varvet avslutas 1 maska före den markerade 
maskan i varvets början. 

Minska enligt följande:
Nästa varv: *gör 1 cdhpt, sticka mönster till 1 maska 
före den markerade maskan*, upprepa *-*.

Upprepa detta varv till det återstår 8 maskor.

Ta av garnet och drag garnändan genom de resterande 
maskorna
 

TUMME
Sätt tumkilens 13 maskor på strumpstickor 4 mm, 
plocka upp 3 maskor i tumgreppet, den mittersta 
av dessa plockas upp i den maska som lades upp när 
tumkilsmaskorna sattes av på tråd, markera även den 
mittersta maskan = 16 maskor.

Sticka räta maskor runt till tummen mäter c:a 5 cm från 
tumgreppet. 
Sista varvet avslutas 1 maska före den markerade 
maskan. 

Nästa varv: Gör 1 cdhpt, 5 räta, gör 1 cdhpt, 4 räta.

Nästa varv: Gör 1 cdhpt, 3 räta, gör 1 cdhpt, 2 räta.

Nästa varv: Gör 1 cdhpt, 1 rät, gör 1 cdhpt, 1 rät.

Ta av garnet och drag garnändan genom de resterande 
maskorna

Sticka en likadan vante till.

MONTERING
Fäst alla trådändor.
Om stickfastheten känns lite lös kan vanten valkas 
genom att de tvättas i lite varmt vatten med lite vanligt 
tvättmedel. Du kan också torktumla fuktiga vantar, lite 
åt gången tills de får rätt storlek och täthet.


