
Vante med hålkrus 

 

 

 

Garn: Peer Gynt med marint till bottenfärg  
och ljust grått som mönsterfärg. 
 
Strumpstickor 2,5 mm och 3,5 mm 

 

Lägg upp 54 maskor med marinblått fördela på strumpstickor och sticka runt i 
resårstickning 1 avig och 1 rät i 6 – 7 cm. 
 
Byt till stickor 3,5 mm och sticka ett avigt varv efter diagrammet med den marinblå 
färgen och öka två maskor på varvet till 56 maskor. Varv två stickas också avigt med 
marinblå färg. På tredje varvet säger diagrammet att vi lyfter en maska och stickar tre 
med ljusgrå färg. Detta upprepas ytterligare två varv och detta sticksätt gör att den blå 
maskan kommer att dra ihop stickningen lite. Första varvet därefter stickas rätt för att 
det inte ska bli ljusgrå prickar i stickningen. Om man vill ha sådana stickar man även 
första mörkblå varvet avigt. 
 
Följ diagrammet och sticka mönster i 6 – 7 cm. Nu sätter vi av maskor för tummen. Gör 
detta på ett avigt varv med bottenfärgen. 
 
 
Mönstret stickas som rundstickning         
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De första 12 maskorna på varvet sätts på en tråd och 8 nya läggs upp. Att antalet är 
olika beror på att vi vill ha bra rörelsevidd för tummen i vanten och den vidden behövs 
inte högre upp på vanten, därför stickar vi fyra maskor mindre efter tummen. 
 
Fortsätt nu att sticka mönstret och fördela om maskorna på stickorna. Innan tummen 
hade vi 14 maskor på varje sticka (56 maskor på varvet) nu har vi bara 10 på första 
stickan. Flytta över tre maskor från sticka två till sticka ett så att den får 13 maskor och 
fortsätt så runt varvet så att samtliga stickor får 13 maskor (52 maskor på varvet). 
 
Sticka tills lillfingret försvinner in i vanten när man provar den, då är det tid att minska i 
toppen av den. Eftersom vi flyttat om maskorna på stickorna tidigare så har vi lika 
många maskor på båda sidor av vanten vilket är bra när vi ska göra avslutningen. 
 
Minska en maska innanför de yttersta maskorna i sidorna på vanten genom att på första 
stickan sticka en maska, sticka ihop de två nästkommande i bakre maskbågen, sticka tills 
det är tre maskor kvar på andra stickan, sticka ihop två och sticka den sista maskan på 
stickan. Tredje stickans maskor stickas som första stickan, en maska först och därefter 
två som stickas tillsamman i bakre maskbågen, sticka tills tre maskor återstår på fjärde 
stickan, sticka ihop två och sticka den sista maskan. Minska på detta sätt innanför de 
yttersta maskorna i sidorna av vanten vartannat varv och låt mönstret fortsätta så gott 
det går på vanten, det kan hända att de lyfta maskorna försvinner i sidorna, men det gör 
inte så mycket. När det återstår 10 maskor på vardera sidan av vanten (5 per sticka) så 
vänder vi ut och in på vanten och avmaskar på insidan av vanten genom att sticka ihop 
en maska från vardera sidan två gånger och så drar vi över den först stickade msakan 
över den andra. Fortsätt så tills maskorna är avmaskade.  
 
Den andra vanten stickas lika men tummens maskor som sätts på en tråd vid de sista 12 
maskorna på sticka två. När man lagt upp 8 nya maskor så fördelar man om maskorna 
genom att börja på sticka tre och där stickar man 13 maskor, fortsätt så att det blir 13 
maskor på varje sticka.  
 
Tummen: 
 
Tag upp de 12 maskorna som sitter på tråden och fördela dem på två stickor. Plocka upp 
i de 8 nyupplagda maskorna i vantdelen och tag dessutom upp 2 extra i ytterkanterna av 
tumhålet så att där inte bildas några hål (24 maskor). Sticka mönstret på tummen och se 
till att mönstret stämmer på utsidan av den. Sticka till önskad längd och sticka därefter 
ihop maskorna två och två (12 maskor).  Sticka ett varv utan minskningar och sticka 
därefter åter ihop maskorna två och två ( 6 maskor). Drag nu igenom tråden genom 
maskorna. Fäst trådarna och tvätta vantarna innan användningen så att de blir mjuka. 
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