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Family – Vantar till hela familjen 
 i rätstickning stickade på två stickor 

Mönster: Agneta Byers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läs alltid igenom hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet. 
Lägg upp 30, (32), 34, (36), 38, (40), 42, (44) m i dubbelt garn och sticka rätstickning. 
 
När arbetet mäter 7, (8), 8, (8), 9, (9), 10, (10) cm ökas för tumkilen enigt följande: 
sticka 15, (16), 17, (18), 19, (20), 21, (22) m öka 1 m genom att sticka 1 m i m som ligger 
under den senaste stickade m, öka 1 m genom att sticka 1 rm i m i nästa m.  
Sticka 15, (16), 17, (18), 19, (20), 21, (22) m. Fortsätt att öka tumkilen vartannat varv med 2 
m.  
Ökningarna görs alltid EFTER de 15, (16), 17, (18), 19, (20), 21, (22) m och INNAN  
de 15, (16), 17, (18), 19, (20), 21, (22) sista m. 
Då tumkilen består av 10, (12), 12, (14), 14, (16), 16, (18) m sätts de övriga m på en tråd. 
 
Öka 1 m i vardera sidan och sticka tummen i 2,5, (3), 3,5, (4), 4,5, (5), 6, (7) cm. 
Sticka 2 rm tillsammans varvet ut, sticka 1v utan hoptagningar, trä garnet genom 
återstående maskor och fäst trådarna väl. 
 
Ta vantens m och sticka dessa i rätstickning tills hela vanten mäter 13, (15), 16, (17), 19, (20), 
23, (26) cm och gör sedan hoptagningar på följande sätt: 
1: a v: * 1 rm, 2 rm tills, upprepa från * varvet ut. 
På storlek 4 år och 10 år tas 3 m ihop på 2 ställen. 
På storlek 6 år, 12 år, dam och herr tas 3 m ihop på 1 ställe. 
Sticka 1, (1), 2, (2), 3, (3), 3, (3) v utan hoptagningar. 
2:a v 2 rm tills varvet ut. Sticka 1, (1), 1, (1), 2, (2), 2, (2) v utan hoptagningar. 

Garn:  
2-trådigt garn, 100 % ull från www.zgarn.se 
Stickor:  
5 mm  
Förkortningar: 
m = maskor/maska 
rm = räta maskor 
v = varv 
tills = tillsammans 
Storlekar: 2, (4), 6, (8), 10, (12) år, Dam, (Herr) 
Garnåtgång: Storlek 2 år – dam > 100 gr Herrvantar 120 
gr. Stickas i dubbelt garn. 
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3:e v 2 rm tills varvet ut. Sticka 1v utan hoptagningar. 
Trä garnet genom återstående maskor och fäst trådarna väl. 
Sy ihop vantarna med endast en tråd så att sömmen blir smidig. 


