
Tumvantar till barn 

Storlek 2-3 år och 5-6 år 
 
Garn: Kampes tvåtrådiga i två färger. 
 
Stickor: 5 strumpstickor 2 mm och 2,5 
mm  
 
Maktäthet: 30 maskor på 10 cm 

 

 
 
Lägg upp 40, (44) maskor på stickor 2 mm med bottenfärgen. Fördela maskorna på fyra 
stickor och sticka runt i resår så långt som önskas, 7 – 10 cm kan vara lagom. 
 
Byt till stickor 2,5 och sticka 2 varv slätstickning.  
På nästa varv börjar ökningen för tumkilen och samtidigt börjar mönsterstickningen. Följ 
diagrammet. Där finns även mönstret på tumkilen utritat. Kantmaskorna på tumkilen 
stickas hela tiden i bottenfärgen.  
 
Tumkilen: Öka i maska i andra stickans näst sista maska och i tredje stickans andra 
maska vartannat varv tills kilen innehåller 14, (16) maskor. Sätt dessa maskor på en 
tråd och lägg upp 2 nya maskor i tummens öppning. På diagrammet ser det ut som om 
det är två maskor utöver de 14 eller 16 i tumkilen men det beror på att jag ritat 
kantmaskan med i diagrammet över tumkilen. Kantmaskorna sätts inte på tråden utan 
hålls kvar på stickorna.  
 
Fortsätt sticka enligt diagrammet, sticka rakt i 5,5 cm, (6,5 cm) därefter tas vanten ihop 
i toppen. Minskningarna görs i början av sticka 1 och 3 och i slutet av sticka 2 och 4. 
 
Sticka 1 och 3: Sticka en rät maska, lyft en maska, sticka en rät maska, drag den lyfta 
över den stickade, sticka räta stickan ut.  
 
Sticka 2 och 4: Sticka tills 3 maskor återstår, sticka 2 räta tillsammans, sticka 1 rät.  
 
Sticka ett varv utan hoptagningar efter första hoptagningsvarvet. Fortsätt därefter med 
hoptagningar varje varv tills 8 maskor återstår. Drag igenom garnet genom maskorna 
och fäst väl på avigsidan. 
 
Tummen: Ta tummens maskor och plocka upp fyra maskor i tumgreppet. Normalt skulle 
man minska dessa fyra maskor till två maskor på nästa varv men i det här fallet gör vi 
inte det eftersom vi stickar mönster på tummen, då kan det vara bra att ha några extra 
maskor eftersom mönsterstickat har en tendens att dra ihop sig. Sticka mönster på 
tummen så som det är gjort på tumkilen. När tummen mäter 3,5 cm, (4 cm) sticka två 
maskor tillsammans varvet ut. Sticka ett varv utan hoptagningar och drag därefter 
tråden genom de sista maskorna och fäst. 
 
 


