
Tvåändstickade vantar  
Vantar i lite grövre garn kan gärna vara tvåändstickade för då blir de täta och varma. Dessa vantar är 

stickade i en storlek som passar en liten damhand. Vill man ha dem större fungerar garnet också med 

lite grövre stickor.  

 

  

Garn: 2 nystan Samo Palett. Det är Z-tvinnat och passar bra till tvåändstickning. (Håll en tråd lodrätt 

och se om det går att skriva ett Z på det och att / ligger rätt på garnet, då är det Z-tvinnat, de flesta 

garner är S-tvinnade ,\ passar på tråden, och kan blir för hårt tvinnade om man stickar i 

tvåändstickningstekniken med dem.) 

Stickor: Strumpstickor 5 mm. För en större vante tag stickor 5,5 mm eller 6 mm.  

Masktäthet: 17 maskor är 10 cm, 18 varv är 10 cm  

Uppläggning 

Lägg upp 36 maskor på stickor 5 mm genom att ta en tråd inifrån nystanet och en tråd utifrån, ta en 

tråd från det andra garnnystanet. Knyt ihop alla tre trådarna till en ögla och sätt den på stickan. Den 

öglan tas bort när 36 maskor är upplagda. Räkna inte öglan.  

Håll de två trådarna som kommer från samma nystan i höger hand och den enstaka tråden hålls i 

vänster hand. Lägg en ögla runt tummen av den ensamma tråden. Stick in stickan i öglan. Låt ena 

tråden från höger sida gå under stickan och upp över den och ut till höger igen. Lägg upp tummens 

tråd över stickans topp och drag åt. Håll i de båda trådarna på höger sidan så att de stannar på höger 

sida om stickan. Upprepa detta och tag på höger sida den tråd som ligger längst ned när en maska 

ska göras.  



 

 

Sticka vanten 

Fördela maskorna på fyra strumpstickor och se till att uppläggningsvarvet inte är vridet. Sticka ett 

rätt varv. 

Så här stickas en rät maska (i ett annat garn): 

 

 
Sätt i högra stickan i maskan på vänster sticka 
som om du skulle sticka en rät maska, lägg om 
den ena tråden från höger sida under stickan och 
upp framför arbetet och sticka maskan. Nästa 
maska stickas med den andra tråden som läggs 
över det första garnet och gör sedan likadant 
som vid första maskan, låt garnet gå från höger 
sida under stickan och upp framför arbetet, sticka 
maskan. 

 

 

Sticka ett avigt varv.  

Så här stickas en avig maska: 

 

 
Håll båda trådarna på framsidan av arbetet i 
höger hand. Stick in stickan i maskan på vänster 
sticka som om den ska stickas avigt. Tag upp 
den tråd som är längst bort från stickans spets, 
låt den gå upp över och runt den högra stickan 
och upp mot din kropp och så stickar du den 
avigt. Det vanligaste sättet att tvinna de aviga 
maskorna är att låta tråden gå under den främre 
tråden.  
 

 

Sticka nu 10 räta varv. Därefter ökas för tumkilen. Sticka maskorna på första stickan och sticka tills 

det är en maska kvar på sticka två, plocka upp tråden som ligger mellan den sista och den näst sista 



maskan på stickan och sticka den vridet. På sticka tre stickas första maskan, plocka upp tråden som 

går mellan den första och den andra maskan och sticka den vridet. Nu har vi ökat två maskor för 

tumkilen. 

Sticka ett varv utan ökningar. 

Sticka nu tills det är två maskor kvar på sticka två , gör ökningen på samma sätt som förra gången. 

Sticka två maskor på sticka tre och gör ökningen igen.  

Sticka ett varv utan ökningar.  

Fortsätt att göra ökningar på det här sättet, med en maska mer på varje sticka mellan ökningarna, 

tills fem ökningar har gjorts och det finns 12 maskor till tummen (två maskor i början mellan 

minskningarna plus de 10 ökade maskorna =12). Sticka två varv utan ökningar efter sista ökningen. 

Sätt de 12 maskorna på en tråd. Lägg upp två nya maskor och sticka runt tills lillfingret är täckt. (Det 

kan var lagom med 13 – 14 varv efter att de nya två maskorna lades upp.) 

Minskningsvarv 1: Sticka 1 maska, sticka ihop 2 maskor i bakre maskbågen, sticka tills 3 maskor finns 

på sticka två, sticka ihop 2 maskor, sticka 1 maska, gör likadant på stickor tre och fyra så att andra 

sidan av vanten blir likadan.  

Sticka ett varv utan minskningar. 

Minskningsvarv 2: Minska på samma sätt som på Minskningsvarv 1.  

Sticka ett varv utan minskningar. 

Minskningsvarv 3: Minska på samma sätt som på Minskningsvarv 1. 

Sticka ett varv utan minskningar. 

Minskningsvarv 4: Minska på samma sätt som på Minskningsvarv 1. 

Sticka ett varv utan minskningar. 

Minska nu varje varv tills 8 maskor återstår, tag av garnet och drag igenom båda trådarna och fäst. 

Tummen: 

Tag de 12 maskorna från tråden, lägg upp 6 nya i tumgreppet =18 maskor. Fördela dem på tre stickor 

så att det finns 6 maskor på varje sticka. Sticka tills tummen nästan är täckt, (den kan vara 8 – 9 varv). 

Minska nu genom att sticka ihop två maskor i början av varje sticka varje varv tills 6 maskor återstår. 

Tag av garnet och drag igenom båda trådarna och fäst.  

 

Fläta de trådarna som sitter vid uppläggningen till en kort fläta och knyt en knut på flätans ände, 

klipp av trådarna. Eller fäst trådarna på insidan av vanten om så önskas.  
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