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Märta-Stinavante 

 

 

I Kubbe, Anundsjö socken, levde mästerstickerskan Märta- Stina Abrahamsdotter 

mellan 1825 och 1903. Märta-Stina har lämnat efter sig en unik skatt av stickade 

täcken, cirka 150x110 cm stora. Täckena är stickade i en speciell teknik, med 

bunden baksida, som i dag kallas Märta-Stinas teknik. De har stora geometriska 

mönster eller stiliserade blommor och blad. Märta-Stina stickade även tröjor, 

strumpor och vantar till försäljning men tyvärr finns inga bevarade. Hon vävde och 

färgade också pälsskärp med beställarens årtal och initialer. Märta-Stinavanten har 

ett mönster som inspirerats av bårder på täckena. 

Vanten är formgiven av Ulrika Bos Kerttu, hemslöjdskonsulent i Västernorrlands 

län. 
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MÄRTA-STINAVANTE 

Storlek  Dam 

Material  Filtgarn 6/2 från Bergå eller liknande  

Garnåtgång  Svart 50 gram, ljusgrått 50 gram, ultramarin 25 gram. 

Stickor Strumpstickor 2,5 mm 

Stickfasthet 29 maskor = 10 cm, 35 varv = 10 cm 

 

MÄRTA-STINA ABRAHAMSDOTTERS STICKTEKNIK 

Sticka först en provlapp i Märta-Stinatekniken, se teknikbeskrivning. Om mask- 

eller varvtätheten inte stämmer, byt till tunnare eller grövre stickor. 

 

Den färg som man stickar med placeras över pek- och långfinger. Den medlöpande 

tråden placeras innanför stick-tråden och löper över pekfingret.  

 

När flera maskor av samma färg stickas, sticka varannan tråd under löptråden 

(pekfingertråden) och varannan över löptråden. Vid färgbyte, mönster med fler än 

en maska av samma färg, byter trådarna plats, löptråden blir sticktråd. 

STICKINSTRUKTIONER 

Diagrammet visar en 

vänstervante. För högervante 

placeras tumhålet på höger 

sida av vantens insida. 

 

Lägg upp 60 maskor, fördelade 

på 4 strumpstickor. Sticka de 

första 8 varven med en tråd, 

inte i Märta-Stinateknik. 

Därefter stickas hela vanten, 

utom de aviga varven, i Märta-

Stinateknik. Sticka enligt 

diagram. Sticka in en tråd i 

avvikande färg vid 

tummarkeringen över 12 

maskor. Sticka vanten till 

lillfingertoppen. 
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Sticka ihop 2 maskor i början på sticka 1 och 3 och i slutet på sticka 2 och 4 tills 4 

maskor återstår. Dra trådarna igenom maskorna och fäst. 

 

Drag bort tumtråden. Plocka upp 24 maskor samt en extra maska på var sida, för 

prickraden. Fördela på 4 stickor och sticka enligt diagram. Gör samma hoptagning 

som på vanten. 

 

DIAGRAM

 

 

 

 


