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Vantar med små hjärtan 

 

 
Garn: Rauma finull i två färger 
Stickor: Strumpstickor 2,5 mm och 3 mm 
Storlek: dam 
 
 

 

Lägg upp 60 maskor på stickor 2,5 med bottenfärgen och sticka resår 1 avig 1 rät i 6 
– 7 cm. 
Om en större eller mindre vante önskas så är mönstret jämnt delbart med 10. 
 
Byt till stickor 3 mm och sticka 1 varv efter resåren med bottenfärgen (= första varvet 
i diagrammet) och sticka därefter mönster enligt separat diagram och ökningarna för 
tummen börjar. Se till att sticka så att inte stickningen drar ihop sig. 
På fjärde varvet börjar ökningarna för tumkilen. Sticka tills det är 2 maskor kvar på 
fjärde stickan, sätt dit en stickmarkör, öka 1 maska, sticka 1 maska öka en maska, 
sätt dit en stickmarkör, sticka sista maskan på stickan. Ökningarna görs i 
fortsättningen efter första markören och före den andra. Ökningarna följer bilden i 
separat diagram.  När ökningarna är gjorda sätts tummens 15 maskor på en tråd och 
1 ny maska läggs upp i tumgreppet. Det går också bra att göra ytterligare en ökning 
för tummen, då blir den rymligare.  
 
Sticka tills vanten täcker lillfingret och gör då minskningar så här: 
Sticka ihop 2 maskor, sticka andra stickans maskor tills 3 maskor återstår, sticka ihop 
2, sticka 1 maska, stickorna tre och fyra stickas som ett och två.  
Avmaska på detta sätt varje varv tills 8 maskor återstår, ta av garnet och drag 
igenom maskorna
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Tummen: 
Tag upp de 15 maskorna från tråden och plocka upp 8 nya maskor i tumgreppet. Följ mönstret så gott det går på tummen. När tummen 
nästan är täckt med stickning minska för toppen genom att sticka 1 maska, sticka ihop 2 maskor, hela varvet. Nästa varv stickas 2 ihop 
tills 4 maskor återstår. Tag av garnet och drag det igenom maskorna. 
 
Andra vanten stickas lika men tummen sätts in i början på tredje stickan. Sticka 2 maskor sätt dit en stickmarkör, öka 1 maska, sticka 1 
maska öka en maska, sätt dit en stickmarkör, sticka sista maskan på stickan. 
 
 
 
Fortsätt uppåt med mönster till önskad längd på tummen. 
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