
Brudvantar från Hede

Stickor: 1 ½ mm

VÄNSTER VANTE

Lägg upp 24 maskor på vardera 4 stickor = 96 maskor. 

Varv 1: ( 2 rm, 1 am, 4 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 4 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 4 rm, 1 am). 

Upprepa samma mönster på de andra tre stickorna.

Varv 2: (* 2 rm, 1 am, lyft 1 rät maska framför arbetet och sticka nästa maska rät, 

sticka därefter den lyfta maskan rät, 1 am, 2 rm, 1 am, lyft 2 rm bakom 

arbetet och sticka nästa 2 maskor rätt, därefter stickas de lyfta maskorna 

räta, 1 am*)  Upprepa från *-* varvet ut.

Varv 3: Räta maskor över räta och aviga maskor över aviga.

Varv 4: Lika med varv 3.

Varv 5: *2 rm, 1 am, lyft 1 rät maska bakom arbetet, sticka 1 rät maska därefter 

stickas den lyfta maskan rät, lyft 1 rät m. framför arbetet sticka 1 rät maska 

därefter stickas den lyfta m rät, 1 am, 2 rm, 1 am, 4 rm, 1 am, * upprepa från 

* - * varvet ut.

Varv 6: Lika med varv 3.

Varv 7: Lika med varv 3.

Varv 8: Lika med varv 2.

Mönstergrupp I omfattar varv 3 t.om.varv 8.

När 5 mönstergrupper är stickade så börjar ökningen för tummen. Den görs med en 

avig maska i första räta maskans bakre båge. Gör uttagningarna vart tredje varv 

endast i ena sidan ”vänstersida” tills 10 maskor har blivit upplagda. Då  mönstret 

har kommit till samma som varv 8(=10 mönstergrupper varv 3 till varv 8). I början 
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av varv 3 sätts tummens 10 maskor  upp på en säkerhetsnål. I slutet på varv 3 stickas 

en avvikande tråd över de 10 sista maskorna.

När man kommer fram till maskorna på säkerhetsnålen stickar man ihop bakom 

nålen och fortsätter med mönstret som tidigare upp till fingrarna, 16 mönster-

grupper från början av vanten.  Sätt 15 maskor från handens utsida till pekfingret på 

en säkerhetsnål. 

Vidare :

15 maskor till långfingret på en säkerhetsnål

10 maskor till ringfingret

11 maskor till lillfingret

Nu på handens insida 12 maskor till lillfingret

9 maskor till ringfingret

14 maskor till långfingret

10 maskor till pekfingret. 

Börja sticka de 15 maskorna på pekfingrets utsida (fortsätt med mönstret) lägg upp 

15 maskor , sticka de 10 maskorna på insidan (=40 maskor). Sticka lagom längd görs 

avslutningen. 2 maskor stickas ihop rätt hela varvet därefter ett rätt varv och åter 

2 maskor ihop rätt, drag tråden igenom alla maskorna.

Vänster långfinger

Börja sticka de 15 maskorna från utsidan lägg upp 10 maskor, fortsätt med de 14 

maskorna från insidan tag upp 8 maskor mot pekfingret. Nästa varv minskas mot 

pekfingret till 4 maskor och även nästa varv till 2 maskor för att mönstret skall 

stämma. Gör avslutningen som på pekfingret.

Vänster ringfinger

Börja sticka de 10 maskorna från utsidan lägg upp 7 nya maskor, sticka de 

9 maskorna från insidan och tag upp 6 nya maskor mot långfingret. Sticka vidare 

med mönstret. Gör avslutningen som på pekfingret.

Vänster lillfinger

Börja sticka 11 maskor på handens utsida och 12 maskor från insidan tag upp 

9 maskor mot ringfingret. Gör avslutningen som på pekfingret.

     

Vänster tumme

Plocka upp så många maskor som behövs tillsammans med de som finns på 

säkerhetsnålen och de som finns vid den stickade tråden, så att maskantalet blir 

37 runt tummen. 

OBS! Mellan två av vridmönstren blir det bara 1 am och ej (1am, 2 rm, 1 am) som 

det är mellan de andra vridmönstren. 
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HÖGER VANTE

När 5 mönstergrupper är stickade så börjar ökningen för tummen, den görs med en 

avig maska i första räta maskans bakre maskbåge. Gör uttagningarna vart 3:e varv 

endast i ena sidan - ”höger sida” - tills 10 maskor blivit upplagda. Mönstret har 

kommit till varv 8 när 10 mönstergrupper (varv 3 till varv 8) är gjorda. I början av 

varv 3 sätts 10 maskor upp på en säkerhetsnål och i de närmaste 10 maskorna efter 

nålen stickas en avvikande tråd in. Nu stickas varv 3 med att sticka ihop bakom 

nålen och fortsätt med mönstret som tidigare upp till fingrarna. 16 mönstergrupper 

från början av vanten. Sätt 10 maskor från handens insida till pekfingret på en 

säkerhetsnål.

Vidare:

 14 maskor till långfingret

9 maskor till ringfingret

12 maskor till lillfingret

Nu på handens utsida 11 maskor till lillfingret

10 maskor till ringfingret

15 maskor till långfingret

15 maskor till pekfingret

Höger pekfinger

Börja sticka de 10 maskorna från handens insida, lägg upp 15 maskor, sticka de 

15 maskorna på utsidan. Fortsätt sticka mönster och gör hoptagningen som på 

vänster pekfinger

Höger långfinger

Börja sticka de 14 maskorna på handens insida lägg upp 10 maskor, sticka de 15  

maskorna på handens utsida och tag upp 8 maskor mot pekfingret. Gör lika som på 

vänster långfinger så att mönstret stämmer och gör hoptagningen som på vänster 

pekfinger.

Höger ringfinger

Börja sticka 9 maskor från handens insida, lägg upp 7 maskor, sticka de 

10 maskorna från utsidan tag upp 6 nya maskor mot långfingret. Fortsätt med

mönstret och gör hoptagningen som på vänster pekfinger.

Höger lillfinger

Börja sticka 12 maskor från handens insida , sticka 11 maskor från utsidan, tag upp 9 

maskor mot ringfingret. Gör hoptagningen lika som tidigare.

Höger tumme

Plocka upp så många maskor som behövs tillsammans med de som finns på

säkerhetsnälen och de som finns vid den instickade träden så att maskantalet

blir 37 runt tummen. Se OBS! på vänster tumme. 
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