
Årets julklapp 2022 blev det hemstickade plagget, vi är nog många som tycker 
att det kunde de kläckt ur sig liiiite tidigare…det tar ju sin tid att sticka… Men 
känn lugnet, jag har ägnat mina senaste tågresor åt ett mönster till ett par 
vantar du faktiskt hinner med, och som inte behöver kosta dig en krona.  
Häng med! 

Du behöver
Restgarn av blandade kvaliteter och färger.
Strumpstickor nr 4
Pärlor och kanske paljetter
Stoppnål eller grövre broderinål
Storlek: dam-ish



Börja såhär
Gräv fram snuttar av restgarner och udda nystan ur stashen, ta i från tårna och backa inte för akryl, 
glitter, mohair eller tokiga effektgarner, eller trista färger för den delen - allt kan användas. De 
tunnaste stickar du med dubbelt eller tredubbelt, tex: (en tråd mohair + 2 trådar tunt ullgarn) de 
tjockare kan användas ensamma.
Lägg upp 30 maskor på strumpsticka nr 4, och sticka rätstickning fram och tillbaka i 4-5 varv.
Fördela maskorna på fyra strumpstickor och fortsätt sticka slätstickning runt. Byt färg och garn när 
det tar slut eller när du känner för det.
När arbetet mäter ca 6 cm börjar du öka för tumkil.

Tumkil på höger vante
Första ökningen: Sticka fram till varvets tredje sticka. På tredje stickan: öka 1 maska genom att 
plocka upp en genom maskbågen (tråden som går mellan två maskor) för att undvika att det blir 
ett hål kan du vrida maskbågen till en ögla innan du plockar upp maskan igenom den (det finns 
säkert nån käck tutorial på nätet som förklarar detta elegantare). Sticka 1 maska, öka 1 maska på 
samma sätt som tidigare. Sätt en markör för att lättare hålla koll på hur många maskor tumkilen 
har. Sticka 4 varv.
Andra ökningen: upprepa ökningarna på var sida om tumkilens tre maskor. Sticka 4 varv.
Tredje ökningen: upprepa ökningarna på var sida om tumkilens fem maskor. Sticka 4 varv. Sätt 
tumkilens sju maskor på en bit restgarn och lägg upp 7 maskor bakom så att du får ett hål för 
tummen. Du bör nu ha 36 maskor.

Tumkil på vänster vante
Sticka varvets första sticka och fram till en maska återstår på andra stickan. Öka därefter för tumil 
på samma sätt som på höger vante.

Resten av vanten
Fortsätt sticka tills vanten är ca 21 cm lång eller når till 
lillfingrets topp.
Minska härifrån på följande sätt: 
Varvets första sticka: sticka 1 maska, sticka 2 räta 
maskor tillsammans, sticka resten av maskorna på stickan.
Varvets andra sticka: sticka tills 3 maskor återstår gör 
en öhpt, dvs en vänsterlutande minskning,(googla om du 
inte har kläm på detta), sticka den sista maskan på pinnen.
Varvets tredje sticka: sticka 1 maska, sticka 2 räta 
maskor tillsammans, sticka resten av maskorna på stickan.
Varvets fjärde maska: sticka tills 3 maskor återstår, gör 
en öhpt, sticka den sista maskan på pinnen.
Fortsätt att göra dessa minskningar på varje varv tills 6-8 
maskor återstår. Ta av garnet och dra det igenom de 
kvarvarande maskorna.



Tummen
Sätt maskorna från tråden på en sticka, och plocka upp 7 maskor på andra sidan hålet. Fördela 
maskorna på tre eller fyra stickor. Sticka runt tills tummen mäter ca 6 cm eller når dig till 
tumnageln.
Minska därefter på följande sätt: *sticka 2 räta maskor tillsammans* tills ca 6 maskor återstår. Ta av 
garnet och dra det igenom de kvarvarande maskorna.

Montering
Sy ihop den rätstickade kanten vid varvets början. Fäst eller knyt ihop alla trådändar på insidan. 

Nu börjar det allra roligaste
Plocka fram garnerna med allra skrikigast färger, brodera korsstygn, kedjestygn och efterstygn runt 
vanten. 
Sy på pärlor, eller varför inte paljetter tills du känner dig nöjd. Jag undvek pärlor på insidan av 
handen av praktiska skäl, men du gör ju som du vill..

Om du har tid
Skölj upp vanten, sträck ut den försiktigt och låt den torka i plant läge.

Om du lägger upp vantarna på sociala medier tagga gärna: #vantariallhast och #annabauer. 

/Anna Bauer, 2022


