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Skaite-Marias vante 

 
Maria Larsson Märak föddes i Västerfjäll 1875 och hade samiska som modersmål. 

Som vuxen bodde hon på fjällgården Skaite i Jokkkmokks kommun. 

Maria var en skicklig stickerska. Hennes karaktäristiska mönster, som kändes igen 

som ”Skaite-Marias” i hela Pärlälvens dalgång, är uppbyggda av rutor, ränder och 

trianglar. Mönsterelementen finns över hela världen där stickningen förekommer, 

men Maria satte samman dem på ett sätt som var just hennes. Tekniken med den 

småmönstrade strukturen ger varma, slitstarka och vackra vantar.  

Från Skaite finns minst ett tiotal vantar bevarade. Mönsterstickade arbetsvantar i 

denna raka modell där alla har snodd i sidan för att kunna knytas ihop och hängas 

på tork. 

Fakta om Maria, beskrivning och vantmodell av Erika Pavval Falck, Jokkmokk. 
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SKAITE-MARIAS VANTE 

Storlek  Vuxen 

Material  3-trådigt ullgarn från Morjärv Ullspinneri AB.  

Garnåtgång  25 gram vitt, 50 gram ljusgrått, 75 gram mörkgrått. 

Stickor Strumpstickor 2,5 mm 

Stickfasthet 27 maskor = 10 cm, 14 varv = 5 cm 

 

STICKINSTRUKTIONER 

Lägg upp 64 maskor totalt med 

mörkgrått garn och fördela på 

fyra stickor = 4 x1 6 maskor. 

Sticka resår 2 rm vitt, 2 am 

mörkgrått, i 13 varv eller så lång 

du vill ha mudden. 

Kombinationen färgväxling och 

resår ger en speciell effekt åt 

mudden. Den blir lika kraftig 

som och jämnbred med handen.  

 

Övergå till slätstickning och 

rutmönster enligt diagram. Efter 

6 varv byts det vita garnet ut mot 

ljusgrått. Efter 20 varv 

slätstickning, när hela vanten är 

ca 11,5 cm lång, sticka in en lös 

tråd i avvikande färg för 

tummen, över 14 maskor, enligt 

diagrammet. Fortsätt därefter 

med rutmönster i ytterligare 28 v 

eller cirka 10 cm.  

 

Hoptagningen görs genom att du 

i slutet av sticka 2 och 4 stickar ihop 2 maskor till en. I början av sticka 1 och 3 gör 

du på följande sätt: sticka 1 maska, lyft en maska, sticka 1 maska, drag den lyfta 

maskan över den stickade maskan. Om du vill kan du mönstra hoptagningskanten 

som på fotot. 

 

Plocka upp 28 maskor i tumhålet plus 1-2 extra maskor i varje sida, som du sedan 

stickar ihop under nästa varv. Sticka rutmönster i 16 varv eller cirka 6 cm. Börja då 

med hoptagningarna.  
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Tummens hoptagningar görs genom att du i slutet av sticka 2 och 4 stickar ihop 2 

maskor till en. I början av sticka 1 och 3 gör du på följande sätt: sticka 1 maska, lyft 

en maska, sticka 1 maska, drag den lyfta maskan över den stickade maskan. Om du 

vill mönstra tummens hoptagningskant stickar du varannan m ljusgrå och 

varannan mörkgrå. 

 

Den andra vanten stickas spegelvänd. Fäst trådarna på vantens insida. Fyrfläta en 

snodd som fästs vid X på diagrammet. 

DIAGRAM 

 

 


