
Vattenbärarvantar 

 

 
Garn: Två nystan Peer Gynt och ett 
nystan förgarn 
Stickor: Strumpstickor 3 mm och 4 
mm 
 
 

 

 
Först görs tussarna i förgarnet. Gör en hög så att det finns klart att sticka in i vanten, 
färgsortera dem eller blanda dem och låt dem komma slumpmässigt i vanten. I 
vantarna på bilden blir tussarna mörkare mot toppen av vanten.  
 

  
Drag loss 25 – 30 cm långa trådar av förgarnet, klipp aldrig - det ger avklippta fibrer 
som vi inte vill ha i vanten. Lägg tråden på ett bord och vik in ytterändarna mot 
mitten. 
 

 
 
Tag nu ytterst i det hopvikta som består av böjda trådar och vik ihop de yttersta 
böjarna mot varandra och resultatet blir en tuss som är fyrtrådig. 
 

 
När tussen ska stickas in sticks höger sticka in i maskan på vänster sticka, tussen 
läggs dit och därefter läggs tråden av Peer Gynt garnet bakom tussen, så stickas 
båda tillsamman och bildar en maska.  
 
 



Lägg upp 48 maskor med Peer Gynt och stickor 3 mm. Sticka resår i 7,5 cm. Byt till 
stickor 4 mm och sticka 3 varv slätstickning.  
 

1. Sticka in förgarnstussarna i var fjärde maska på varvet. Sticka alltså 3 maskor 
med bottenfärgen och därefter sticks höger sticka in i nästa maska, lägg dit 
tussen, lägg dit bottenfärgen bakom tussen och sticka båda garnerna 
tillsammans till en maska.  Förgarnet ska synas i maskan och bottenfärgen 
ska ligga bakom förgarnet i maskan.  

2. Nästa varv stickas med bottenfärgen hela varvet och när en maska med 
förgarn ska stickas så görs det i den bakre maskbågen. Då sitter förgarnet lite 
bättre fast. Maskan bildar en prick i stället för ett V som det blir om man stickar 
i främre maskbågen.  

3. Tredje varvet stickas med bottenfärgen. 
4. Fjärde varvet stickas nya tussar in och antingen stickar man in dem mitt 

emellan dem som redan finns i vanten eller rakt ovanför dem om man vill att 
de ska ligga i rader ovanför varandra.  

5. Stickas som punkt 2 
6. Stickas som punkt 3 

Upprepa dessa varv tills vanten mäter 12 cm eller önskad längd upp till tummgreppet. 
 

 
Här är höger sticka instucken i maskan på vänster sticka och tussen ligger på plats. 
 

 
Här har även bottenfärgens tråd lagts över stickan och det är klart för att sticka de två 
delarna till en ny maska. 
 
När vanten mäter ca 12 cm sätts tummens maskor på en tråd. Sticka 1 maska och 
sätt 10 maskor på en tråd. Lägg upp 10 nya maskor så att varvet åter blir 48 maskor 



och sticka tills vanten mäter 24 cm från uppläggningskanten eller tills lillfingret täcks 
av stickningen. Maska av i toppen på vanten genom att på sticka ett stickas 1 maska 
och därefter stickas 2 ihop i bakre maskbågarna, sticka tills det återstår 3 maskor på 
andra stickan, sticka ihop 2 och sticka sista maskan, sticka 3 och 4 stickas på 
samma sätt som sticka 1 och 2. Minska på varje varv tills 8 maskor återstår. Sticka 
ihop maskorna 2 och 2 på sista varvet = 4 maskor kvar. Tag av garnet och drag det 
igenom toppmaskorna, drag till och fäst tråden.  
 
Tummen 

Plocka upp de 10 maskorna som sitter på en tråd, tag upp 1 maska i sidan av 
tumhålet och tag upp 10 maskor på insidan av tummen, tag upp 1 maska i andra 
sidan av tummhålet = 22 maskor.  

På nästa varv stickas två maskor ihop mitt på insidan av tummen = 21 maskor.  Detta 
ger en maska för mycket för att mönstret ska gå jämnt upp men den maskan behövs 
för att tummen inte ska bli för trång. Sticka 4 maskor mellan tussarna på insidan av 
tummen så syns det inte så mycket.  

Sticka tummen 6,5 cm hög eller önskad längd och avmaska därefter för tummens 
topp.  

Första minskningsvarvet: Sticka 1 maska, sticka 2 maskor tillsammans, sticka 3 
maskor, sticka 2 maskor tillsammans, 3 maskor, sticka 2 maskor tillsammans, 4 
maskor, sticka 2 maskor tillsammans, 2 maskor = 17 maskor. 

Andra minskningsvarvet: Sticka 2 maskor tillsammans, sticka 3 maskor, sticka 2 
maskor tillsammans, 1 maska, sticka 2 maskor tillsammans, 4 maskor, sticka 2 
maskor tillsammans, 1 maska = 13 maskor.  

Tredje minskningsvarvet: Sticka 2 maskor tillsammans hela varvet och avsluta med 
en rät. Tag av garnet och drag igenom det genom de återstående maskorna. Fäst 
trådarna.  
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