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Prickvante, flerfärgsvirkad 

 

 
I museer och hembygdsgårdar kan vi se granna mössor, vantar och pälsband från 

gångna tider, virkade i två eller flera färger. Mönsterformerna har ofta hämtats från 

broderier och vävar. 

 

Färger och former hos djur och natur kan också ge en formgivare idéer till mönster. 

Vacker teckning i pälsen hos en hund har inspirerat till den nykomponerade 

Prickvanten.  

Idé och form: Christina Lindmark, f.d. hemslöjdskonsulent i Norrbottens Län.  
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PRICKVANTE, FLERFÄRGSVIRKAD 

Storlek  Dam 

Material  Dubbelt 2-trådigt ullgarn såsom Filtgarn 6/2 från Bergå alt. 

4-trådigt ullgarn från Morjärv Ullspinneri AB i 2 färger, t.ex. 

vit botten med svarta prickar. 

Garnåtgång  Bottenfärg 150 gram. Prickar 100 gram. 

Virknål 4 mm 

Masktäthet Vantens omkrets vid uppläggningen är ca 25 cm. 6 varv är ca 

4 cm. 

 

VIRKINSTRUKTIONER 

Lägg upp 46 luftmaskor. 

Virka fasta maskor med 

nedtag i bakre maskbågen. 

Virka 6 – 7 varv innan 

mönstret börjar. För att 

undvika långa hoppor på 

baksidan gör såhär: Låt den 

tråd som inte är virktråd 

ligga inne i virkvarvet som 

löptråd.  

 

Vid färgbyte drag 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 

mönsterritningen. För 

tummen, virka 11 

luftmaskor hoppa över 11 

fasta maskor. 

 

När vanten når över 

lillfingret kan hoptagningen börja. Hoppa över var 6:e maska på första 

hoptagningsvarvet, på nästa varv var 5:e maska, på nästa varv ingen hoptagning, på 

nästa varv på var 4:e maska, på nästa varv var 3:e maska och på följande varv på 

varannan maska. När 6 maskor återstår, tag av garnet och sy ihop öppningen, fäst 

garnet. 
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Virka tummen utan mönster. Börja hoptagning när tummen når mitt på 

tumnageln. Hoppa över var 4:e maska på första hoptagningsvarvet, på nästa varv 

var 3:e maska och på följande varv varannan maska. När 6 maskor återstår, avsluta 

som på vanten.  

 

Virka båda vantarna lika.  Anpassa till höger- och vänstervante vid 

efterbehandlingen. Prickarna kommer då på olika ställen på höger och vänster 

vante.  

 

När vantarna är färdigvirkade, tvätta och gnugga dem, så att formen passar 

handen. 

 

DIAGRAM 

 

 

 

 

 


