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Rätstickade vantar på 2 stickor 

 

 

Garn:  2-trådigt garn, 100 % ull från www.zgarn.se 

Stickor:  3 mm rundsticka eller jumperstickor 

 

Förkortningar: 

m  maska 

rm  rät maska 

am avig maska 

v  varv 

tills  tillsammans 

 

 

Mönsterdesign: Kicki Strandqvist 

 

Läs alltid igenom hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet. 

 

Sticka båda vantarna samtidigt. 

Båda vantarna stickas likadant. Tummens utformning gör att det blir bra passform för både 

höger och vänster vante. 

Lägg upp 50 m på 3 mm stickor.  

Sticka 26 varv resår: 1 r kantmaska, *2 rm, 2 am* 1 r kantmaska. 

Fortsätt sticka resterande delen av vanten i rätstickning men slätsticka maska 11 resp 

maskas 39. Använd markörer för att lättare komma ihåg det.  

Sticka 10 varv rätstickning. 

Öka för tumkilen  

Märk ut de två mittersta maskorna och öka på var sida om dem vartannat varv 10 gånger (= 

20 ökade maskor + 50 ursprungliga maskor). 

Sticka 23 rm, sätt av 24 maskor på en bomullstråd eller en stor säkerhetsnål, sticka 23 rm.  

http://www.zgarn.se/
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(Alternativ tumme: Istället för att sticka vidare på vanten kan du istället sticka 

tummen direkt på två stickor och sen sy ihop den som övriga vanten.) 

Sticka 40 varv rätstickning. Eller så långt du behöver för att få en lagom lång vante. 

Ihoptagning 

Varv 1:  *2 rm, 2 ihop* 

Varv 2-4: rm 

Varv 5: *2 rm, 2 ihop*, 1 rm 

Varv 6-8:  rm 

Varv 9: *2 rm, 2 ihop* 

Varv 10-12: rm 

Varv 13:  *2 ihop* 

Dra garnet igenom återstående maskor. Sy ihop vanten med garnänden. 

Tumme 

Plocka upp de 24 maskorna på bomullstråden/den stora säkerhetsnålen på en lång 

rundsticka alt strumpstickor.  

Sticka 25 varv rätstickning. Eller så många varv du behöver för att passa din tumme. 

*2 ihop* 

Dra garnet igenom återstående maskor och fäst tråden. Använd garnänden som är lös i 

början på tummen till att nästa ihop hålet vid tumgreppet innan du fäster den. 

Utsmyckning 

Använd ett restgarn i många färger och gör en garnboll. Mall 4 cm i diameter. 

Instruktion garnboll hittar du på nätet. Exempelvis på denna adress: 

http://www.skapligtenkelt.se/2016/02/garnbollar.html 

http://www.skapligtenkelt.se/2016/02/garnbollar.html

