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Barnvante från Lövsjön 

 

År 1910 stickade Inga Paulsson från Lövsjön i Föllinge de här vantarna till sin son 

Emil. Originalet finns idag i privat ägo. Inga stickade många par vantar under sitt 

liv och hon hade två stjärnmönster son hon varierade med. Samma mönster 

användes till barn och vuxna. Varifrån just de här mönstren kommer vet man inte, 

men i Jämtland och Härjedalen finns många mönsterstickade vantar bevarade.  

Hur har mönstren vandrat? Hur mycket kan man utläsa av mönstren om man tittar 

på vad som finns i grannlänen? Har det utvecklats en lokal tradition? I slutet av 

1800-talet utvecklades mönsterstickning på många håll. Samtidigt spreds stick-

mönster med det ökande antalet tidskrifter som gavs ut. Vävbundna mönster som 

följer varp och inslag finns i vävnader och broderier. De passar även till pärl-

stickning, mönsterstickning och flerfärgsvirkning.  

Modell och beskrivning av Doris Oskarsson, Fröson, i samarbete med 

Hemslöjdskonsulenterna i Jämtlands Län.  
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BARNVANTE FRÅN LÖVSJÖN 

Storlek  Barn. Väljer man tjockare garn och stickor så blir det 

vuxenstorlek. 

Material  3-trådigt kamgarn eller garn med ca 360 m/100 gram  

Garnåtgång  30 gram naturvitt och 30 gram naturbrunt. 

Stickor Strumpstickor 1,5 – 2 mm 

Stickfasthet 22 maskor = 5 cm, 10 varv = 2 cm 

 

STICKINSTRUKTIONER 

Lägg upp 84 maskor med 

brunt garn. 

 

Sticka 1 varv avigt med 

brunt garn, därefter 2 

aviga och 3 räta varv med 

vitt garn. Följ därefter 

mönstret enligt 

diagrammet. För 

mönsterpassning öka 2 

maskor efter stjärnorna i 

det vita partiet. 

 

För tumhålet, sticka in en 

tråd i avvikande färg över 

18 maskor enligt 

diagrammet. Sticka samma 

mönster på tummen och i 

hela vantens insida.  

 

Hoptagningarna görs 

genom att i slutet av sticka 

2 och 4 stickas 2 maskor 

ihop till 1. I början av 

sticka 1 och 3 gör du på följande sätt: Lyft 1 maska, sticka 1 maska, drag den lyfta 

maskan över den stickade.  

 

Kvalitén på originalvanten är mycket fast. Den är antagligen stickad med ännu 

tunnare garn och stickor, allt för att få en fint ”krusad” alltså mönstrad, tät, hållbar 

och varm vante. Förr valkades alla stickade varor, dvs. de gnuggades i såpa och 

varmt vatten. Detta för att de skulle bli tätare och därmed varmare. 
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