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Rosenös – vantar överösta med rosor 

 

 
Inspiration till vanten Rosenös kommer av en vante stickad och broderad i 

Strömsund av en kvinna med en egen befriande, gränslös broderihandstil. Den 

gamla vanten är tillverkad för inte så länge sedan och vi vill dela med oss av dess 

charm. Vanten är slätstickad och broderiet består av plattsöm, stjälksöm och 

kluster av långa knutar. 

Idé och form: Kollektionen Sömat och Fest är formgiven av Katarina Widegren 

för Hemslöjdskonsulenterna i Jämtlands Län. 
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VANTE ROSENÖS 

Sömsätt  Stjälkstygn, plattsöm och knutar. 

Material 100 g tretrådigt yllegarn med 230 m/100 gram eller 

 motsvarande. 

 Restgarner i ljust rosa, mörkt rosa, ljust turkos, mörkt 

 turkos, ljust gul och mörkt gul, gärna blandade garntyper; 

 fluffiga i mohair och mer hoptvinnade, men garn som ”fyller” 

 blir bäst. Gör ett provbroderi med olika garner för att se vad 

 som blir bäst med ditt handlag och i ditt tycke.  

Stickor Strumpstickor 3 mm 

Nål  Stor trubbig ryanål 

 

INSTRUKTIONER FÖR STICKNINGEN 

Lägg upp 56 maskor och fördela jämnt på 4 stickor. 

 

Sticka  varv 1 avigt 

          varv 2 rätt 

          varv 3 avigt 

         varv 4 rätt 

         varv 5 avigt 

 

Sticka därefter rätt i 11,5 cm, = ca 40 varv. 

 

Sticka i en tråd för tummen över 10 maskor. Börja 1 maska in från kanten på första 

stickan på högervanten, och 1 maska innanför slutet av sista stickan på vänster 

vante. 

 

Efter tummen stickas rätt i ca 9 cm. Börja sedan hoptagningen: 

I början av sticka 1 samt 3: Lyft en maska, sticka nästa rät, drag den lyfta maskan 

över den stickade. I slutet av sticka 2 och 4: sticka 2 maskor  

tillsammans. Efter hoptagningsvarvet, sticka ett varv rätt utan hoptagning. 

Upprepa hoptagningsvarv följt av slätt varv ytterligare 4 gånger.  

Börja därefter göra hoptagningarna på varje varv tills 2 maskor återstår på var 

sticka, drag igenom garnet genom dessa. 

 

Plocka upp 23 maskor för tummen och sticka 23 varv. Vid avmaskning sticka ihop 2 

maskor hela varvet. sticka ett varv rätt och sticka på nästa varv åter ihop 2 maskor 

över hela varvet. Drag igenom garnet genom återstående maskor. 
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INSTRUKTIONER FÖR BRODERIET 

Träna gärna på att sy rosorna några gånger innan du sätter igång att brodera på 

vantarna, det kan ta ett tag innan man får in snitsen.  

 

En ros består av ett antal avlånga knutar, som sys på ett sätt som liknar hur man 

syr franska knutar. Sy med stor trubbig ryanål. 

 

Nålen sticks upp genom tyget (1) och sedan ner 

en bit bort (2). Lämna en stor ögla på 

framsidan. Stick upp intill där du stack upp 

första gången (3). Vira nu garnet från tidigare 

uppsticket runt nålen önskat antal varv, 

beroende på knutens längd. Vira inte för hårt. 

Stick ner nålen intill förra nedsticket och drag åt 

knuten försiktigt.  

 

 

Börja med korta knutar i rosens mitt och arbeta utåt tills rosen nått önskad storlek. 

Sy rosor i gult samt de två rosa garnerna.  

 

Sy mörkgula och ljusturkosa blad på de gula respektive mörkrosa rosorna, och 

spetsar i mörkare turkos ut från de ljusrosa.  

 

 

Sy till sist små franska knutar i gult emellan rosor och blad! 

 

 


