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Vante från Lovikka 

 

Vanten har sitt ursprung i byn Lovikka, Pajala i Tornedalen. Upphovskvinnan var 

Erika Aittamaa. År 1892 gjorde hon de tjocka, tätstickade och ruggade vantarna, 

som kom att kallas Lovikkavantar. 

År 1936 berättade då 70-åriga Erika i tidskriften Tornedalen hur vanten kom till. 

Hon spann tjockt garn och stickade riktigt tjocka, slitstarka vantar på beställning. 

Men beställaren blev inte nöjd. Han tyckte till och med att hon hade förstört ullen. 

Erika gjorde nya försök, tvättade vantarna flera gånger och kardade dem. 

Färggranna garner prydde kragen.  

Vantarna blev mycket omtyckta, efterfrågan blev stor och allt fler började sticka 

vantar av lovikkamodell. Snodden på vantens yttersida gjordes förr så att vantarna 

kunde knytas ihop när de hängdes till tork. 

Beskrivningen är gjord av Norrbottens läns hemslöjdsförening och bearbetad av 

Hemslöjdskonsulenterna i Norrbotten.  
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VANTE FRÅN LOVIKKA 

Material  Lovikkagarn från Morjärv Ullspinneri AB  

Garnåtgång  300 gram herr (250 gram dam). Till broderi: Rött, 

blått/grönt och gult, Filtgarn 6/2 från Bergå, används 

dubbelt. Annat ullgarn får också bra. Ryanål utan udd.  

Stickor Strumpstickor 3,5 mm 

Stickfasthet 11 varv och 8,5 maskor = 5 cm. OBS! Stickningen skall bli tät.  

 

STICKINSTRUKTIONER 

Lägg upp 36 (32) maskor. 

Sticka första varvet 

rätstickning, andra varvet 

avigstickning. Sticka sedan 

slätstickning tills kragen 

mäter ungefär 6 (5) cm.  

 

Vänd stickningen avig och 

sticka slätstickning. Efter 

första varvet, tag ihop de 2 

maskorna vid vardera sidan 

om vändpunkten, alltså sista 

maskan från sista stickan 

och första maskan från 

första stickan. Detta för att 

undvika ett hål vid 

vändningen.  

 

Sticka tills vanten mäter 

ungefär 8 (7) cm utom 

kragen. Öka 1 maska, sticka 

2 varv, öka 1 maska. Då blir 

vanten lite vidare där 

handen är som bredast. Sticka tills vanten mäter ungefär 12 (11) cm utom kragen. 

För tummen, sticka in en lös tråd i avvikande färg över 9 (7) maskor.  

 

Sticka sedan 6 cm. Tag ihop 1 maska. Sticka ytterligare 6 (5) cm eller den vantlängd 

som behövs. Tag ihop de 2 sista maskorna på varje sticka genom överdragning eller 

hopstickning. Fortsätt så till 4 maskor återstår. Drag garnet genom maskorna och 

fäst.  
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Drag bort tumtråden, plocka upp tummens maskor och fördela dem på stickorna. 

Tag upp 1 eller 2 maskor på sidorna för att undvika hål. Sticka 6 cm eller den längd 

som behövs. Tag sedan ihop tummen likadant som vanten.  

 

Sy fast 4 trådar av Lovikkagarn vid kragens uppläggning vid handledens ytterkant. 

Gör en fyrfläta ca 12 cm lång och avsluta med en tofs.  

 

Lägg vantarna i blöt 10 minuter i ljummet vatten. Tvätta i 40 grader varmt vatten 

med milt tvättmedel. Krama vantarna i vattnet. Vrid inte. Gnugga inte. Skölj i flera 

vatten. Krama ur vantarna i en frottéhandduk och lägg vantarna på tork. Rugga 

vantarna på insidan och utsidan med en ullkarda eller hård borste. Rugga inte 

kragen där broderiet ska vara. 

 

Broderiet kan variera i utseende på många sätt. Färgerna rött, blått/grönt, och gult 

ingår. Blått kan bytas ut mot grönt. Broderitekniken är ett slags stora kråkspark-

stygn som sys med dubbelt tvåtrådigt garn. Avsluta med att sy in färgade garnändar 

i fyrflätans tofs.  

 

 


