
Sticka vantar för fred 

Detta är en enkel vantbeskrivning med ett tomt diagram att fylla med egna mönster i 

hönsestrikstil. 

Det betyder att du väljer mönster och färger precis som du vill! Sticka gärna ett vantpar med 

olika mönster. 

Garn: Tvåtrådigt ullgarn ung 300 m/100 g tex Rauma finull, Kampes eller Ullcentrums 

tvåtrådiga 

Stickor: 2,5 eller 3 beroende på ditt handlag och på hur stora du vill att vantarna ska bli. Fem 

strumpstickor eller en lång rundsticka för magic loop 

 

Lägg upp 64 m och sticka en mudd, gärna i ribbstickning 2 räta och 2 aviga maskor eller 1 rät 

och 1 avig. Sticka randigt eller enfärgat i mudden ca 6-7 cm. Eller gör en annan egen mudd! 

Använd diagrammet fyllt med egna mönster. Vid det markerade strecket sätts 13 maskor över 

på en tråd, lägg upp 13 nya maskor bakom. Ihoptagningen längst upp på vanten görs genom 

att två maskor stickas samman. I början på sticka 1 och sticka 3 sticka 1 m, lyft 1 m och sticka 

1 m dra den lyfta maskan över den stickade. I slutet av sticka 2 och 4 stickas 2 maskor ihop. 

Glöm inte att sätta av maskor till tummen på andra sidan på vantens baksida när du stickar 

den andra vanten!!! 

Tummen 

Plocka över de 13 maskorna från tråden på stickor och plocka upp 13 från vantkanten och 

sticka tummen efter det lilla diagrammet. 

Tycker du att vanten blir för kort eller för lång när du följer diagrammet så ta bort eller lägg 

till varv. Mönstret passar till kvinnovantar. Vill du sticka vantar i mansstorlek behöver du 

lägga till fler maskor efter mudden för att få en passande bredd över handen. 

Lycka till med vantstickningen! 

Lägg gärna ut dina stickade vantar på nätet med hachtaggen #stickaförfredivästernorrland 

 

Med hälsning 

Maria West mariaewest@gmail.com 

westknit på Instagram 
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