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Fingervante från Glöte 

 

Sex par vantar från Svegsorådet i Härjedalen har av teknik, mönster och praktiska 

lösningar att döma tillverkats av samma kvinna, Karin Eriksdotter i Överberg 

utanför Sveg, född 1833.  

Ett par av dessa vantar finns i Nordiska museets samling. I en kataloguppgift 

berättar givaren att hans mor stickat vantarna. Vantarna har många mönsterformer 

som liknar Delsbo-tröjornas. Kanske Karin, som så många andra unga kvinnor, 

gick från Härjedalen till Hälsingland för att arbeta med att spinna lin under 

vinterhalvåret. Kanske lärde hon sig mönstret när hon var där.  

Originalen till dessa fingervantar finns i privat ägo och har bevarats i gården 

”Swedo” i Glöte, Härjedalen.  

Modell och beskrivning av Doris Oskarsson, Fröson; Berit Påhlsson, Östersund 

och Kathy Bäck, Hedeviken i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna i 

Jämtlands Län.  
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FINGERVANTE FRÅN GLÖTE 

Storlek  Herr 

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

Garnåtgång  Rött 100 gram, Svart 50 gram 

Stickor Strumpstickor 1,5 – 2 mm 

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

 

STICKINSTRUKTIONER 

Lägg upp 88 maskor med rött 

garn, fördela på 4 stickor och slut 

till en ring. Börja med att sticka 1 

rätt varv med det röda garnet.  

 

Sticka 1 avigt varv enligt följande. 

Rapport I: ”4 röda maskor, 2 

svarta maskor, 4 röda maskor, 2 

svarta maskor, 2 röda maskor, 2 

svarta maskor”, upprepas 5 

gånger. De resterande maskorna 

stickas 4 röda maskor, 2 svarta 

maskor, 2 röda maskor. Sticka 

nästa varv enligt Rapport I men 

med räta maskor.  

 

Sticka 1 avigt varv enligt följande. 

Rapport II: 2 röda maskor ”2 

svarta maskor, 2 röda maskor, 2 

svarta maskor, 4 röda maskor, 2 

svarta maskor, 4 röda maskor”, 

upprepas 5 gånger. De resterande maskorna stickas 2 svarta maskor, 2 röda 

maskor, 2 svarta maskor. Sticka nästa varv enligt Rapport II men med räta maskor.  

 

Upprepa Rapport I. Sedan stickas 3 räta varv i endast rött garn.  

 

Följ diagrammet. För mönsterpassning öka maskantalet till 94 maskor. Anpassa så 

att prickarna kommer rätt både lodrätt och på diagonalen. (Du kan även sticka 

tumvantar utifrån denna beskrivning, tummen på samma ställe, sticka upp till och 

med lillfingret, för hoptagning.) 

 

OBS! Maskantalet måsta vara delbart med 4 för att hoptagningen ska bli rätt.  
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När fingrarna når till mitt på nageln görs fingrarnas hoptagning i de röda varven. 

Gör första hoptagningen genom att ”sticka ihop 3 röda maskor till 1, sticka 1 röd”, 

upprepas varvet ut. Nästa varv stickas varannan röd och varannan svart. Sista 

varvet stickas med rött garn, sticka 1 svart och en röd tillsammans i bakre 

maskbågen, dra igenom garnet genom de återstående maskorna, fäst garnet.  
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