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Vantar med rosmönster 
Beskrivning av originalvante tillvaratagen av Elsa Hallberg (1911-2005), Åsarna, 
Jämtland.  
 

 
 
Vantarna är stickade med tunt 3-trådigt ullgarn och tunna stickor, bottenfärg grå 
och mönsterfärg vit.  
 
Analyserad och upptecknad av Sylvia Olsson, Åsarna, Jämtland, februari 2013. 
Originalvanten är mycket sliten och stoppad och mönstret på tummens baksida 
är därför omöjligt att se. Jag har därför valt att rita samma mönster som på 
vantens baksida. 
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VANTAR MED ROSMÖNSTER 
 

 
 
Masktäthet muddar (våg-spetsstickning): ca 38 m/10 cm, 49 varv/10 cm 
Masktäthet vante (slätstickning-mönsterstickning): ca 39 m/10 cm, 42 varv/10 cm 
 
Provstickning är gjord med Marks & Kattens Strump- och jumpergarn (210 m/ 50 
g) och stickor ca 1,75 mm.  
 
Stickbeskrivning 
 
Mudd: Lägg med grått garn upp 77 m (= 7 rapporter à 11 m) och fördela på fyra 
strumpstickor (förslagsvis 22-22-22-11 med hänsyn till mönsterrapporten).  

Varv 1: *1 am, 2 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 
rm, 1 omsl, 2 rm, 1 am*, upprepa *-* ytterligare 6 ggr (= totalt 7 rapporter). 

Varv 2: *1 am, 1 öhpt (= lyft 1 m rätt, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den 
stickade), 11 rm, 2 rm tills, 1 am*, upprepa *-* ytterligare 6 ggr. 

Varv 3: *1 am, 1 öhpt, 9 rm, 2 rm tills, 1 am*, upprepa *-* ytterligare 6 ggr. 
Varv 4: *1 am, 1 öhpt, 7 rm, 2 rr tills, 1 am*, upprepa *-* ytterligare 6 ggr. 

Upprepa varv 1-4 10 ggr. 

Obs! Att mudden stickas randig, 17 varv grått, 6 varv vitt, 6 varv grått, 6 
varv vitt, sedan grått till muddens slut. 

Sticka ett varv slätstickning och minska på detta varv till 72 m (= minskning med 5 
m jämt fördelat över varvet). 

Sticka muddbården i slätstickning/mönsterstickning enligt diagrammet nedan. 
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Figur 1 - Diagram för mudd höger vante 
 

 
Figur 2 - Diagram för mudd vänster vante 
 

 

Vante:  
Sticka resten av vanten i slätstickning/mönsterstickning enligt diagrammet 
nedan. OBS! De röda rutorna på ömse sidor om tumkilen ingår inte i mönstret. 
När tumkilen stickats sätts 13 m på en tråd. På nästa varv läggs 13 nya m upp 
enligt mönstret. Fortsätt enligt diagrammet. Minskningarna görs på följande 
sätt: På höger kant lyfts 1 m vriden, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den 
stickade m. På vänster sida stickas 2 rm tills. 

 

OBS! De röda rutorna ingår inte i mönstret 
 

 
Figur 3 - Diagram för höger vante 
 

 
 
 



 

 
Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslöjdskonsulenter. 

 

 
Figur 4 - Diagram för vänster vante 
 

 

Tumme:  
Sätt de 13 m från tråden på en sticka, plocka upp 3 m i sidan av öppningen, 
plocka med en virknål upp 13 m i uppläggningen på baksidan i samma färger 
som uppläggningen och plocka upp 3 m i andra sidan av tumöppningen (tot 32 
m). Sticka sedan tummen enligt diagrammet och minska enligt beskrivningen 
för vanten. 

 
Figur 5 - Diagram för tumme
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På originalvanten är framsidan smalare än baksidan. Jag har bearbetat mönstret så 
att fram- och baksida blir lika breda. Om du vill sticka vantarna efter denna 
bearbetning använder du nedanstående diagram för vanten. För övrigt stickas 
vanten på samma sätt som originalet. /Sylvia 
 
OBS! De röda rutorna ingår inte i mönstret 
 

 
Figur 6 - Diagram för höger vante 
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Figur 7 - Diagram för vänster vante 


