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Flerfärgsvirkad vante 

 

På 1990-talet deltog Lisa Thomassson i Storuman i ett flerårigt virkprojekt i 

Västerbottens inland som dåvarande länshemslöjdskonsulent tog initiativ till.  

Förr har tekniken bl.a. förekommit vid tillverkning av långa, breda pälsband, i 

Västerbotten kallade ”pälslister”. Dessa användes för att hålla ihop de stora 

hundskinnspälsarna.  

De här flerfärgsvirkade vantarna med kavelfrans har Lisa Thomasson formgivit. De 

blir täta och varma och kavelfransen hindrar kylan från att krypa upp längst 

kappärmen. 

En förnyare av virktekniken i Sverige är formgivaren Maria Gullberg. I sin bok ”Tid 

att virka”, Hemslöjdens skrifter, förmedlar hon kunskap och inspiration.   

Idé och form: Lisa Thomasson, Storuman  
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FLERFÄRGSVIRKAD VANTE 

Storlek  Dam 

Material  2-trådigt ullgarn ”Visjö” från Östergötlands Ullspinneri AB. 

Garnåtgång  100 gram svart, 50 gram rött. 100 gram vitt.  

Virknål 2,5 mm 

 

VIRKINSTRUKTIONER 

Tekniken är flerfärgs-

virkning, fasta maskor med 

nedtag i bakre maskbågen. 

 

Lägg upp 58 luftmaskor 

och virka 1 varv svart, fasta 

maskor med nedtag i bakre 

maskbågen. Börja sedan 

med mönstervirkningen. 

För att undvika långa 

hoppor på baksidan på 

mönstervarven löper den 

färg som inte bildar 

mönster inne i virkvarvet.  

 

Vid färgbyte dras den nya 

färgen genom den sist 

upplockade maskan och 

även genom den maska 

som redan sitter på 

virknålen. Fortsätt virka 

med den nya färgen, följ 

diagrammet. 

 

Efter 18 varv görs hål för tummen genom att virka 14 luftmaskor, hoppa över 14 

fasta maskor. Tumhålet blir ca 28 maskor.  

 

Virka 21 varv efter tumhålet, minska på vartannat varv genom att: ”Virka 2 fasta 

maskor, virka ihop 2 fasta maskor”, upprepa varvet ut. Tummen virkas i svart och 

vitt. Börja hoptagningen mitt på tumnageln och minska som på vanten. Avslutning: 

Fäst alla trådar. 
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DIAGRAM 

 

 

KAVELFRANS 

Material   Samma svarta garn som i vantarna  

Knyppelgarn 35-40/3 

                 Trästicka 1,5 cm bred 

 

 

Två trådar av knyppelgarn, ca 150 cm långa, viks dubbla till öglor. Öglorna knyts 

ihop med två trådar av det svarta ullgarnet. 

 

Två personer hjälps åt. En person håller trästickan och lägger ullgarnet runt den.  

Den andra håller en lintrådsögla i varje hand och drar den ena öglan genom den 

andra mellan varje omslag av ullgarnet. 

 

 

 

För ihop händerna och tag den vänstra öglan med höger pekfinger och dra igenom. 

Spänn lingarnet utåt, då blir ullgarnet fast bundet. Fortsätt på samma sätt att lägga 

ullgarnet runt trästickan och binda samman med lingarnet genom att dra den ena 

öglan genom den andra. 

 

Tre kavelfransar sys fast runt kragen intill varann för att få en fin kant. Öglorna är 

inte uppklippta.  


