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Virkade halvvantar 

 

 

 
 
Virka ett par halvvantar med stiligt flerfärgsvirkat mönster! 

 

Idé och form: Eva Carlborg, hemslöjdskonsulent i Gävleborgs län 
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VIRKADE HALVVANTAR 

Storlek  Barn, dam mellan, dam stor 

Material  2-trådigt ullgarn, 25 gram av varje färg 

Virknål Boye nr 3 eller motsvarande 

Masktäthet 11 maskor och 13 varv = 5 x 5 cm 

 

 

UPPLÄGG 

Lägg upp 48, 54, 60 luftmaskor av bottenfärgen och fäst ihop till en ring med en 

smygmaska. Virka 3 smygmaskor med nedtag i den bakre maskbågen och därefter 

fasta maskor, även de med nedtag i den bakre maskbågen. 

 

MÖNSTER 

Virka fasta maskor och växla färg enligt diagrammet. 

 

 

 

TUMMHÅL 

Vid ca 7,5, 9, 9 cm (eller önskad längd) virkas en öppning för tummen. Vänster 

tumhål: Virka 11, 13, 15 fasta maskor, virka två halvstolpar med nedtag i bakre 

maskbågen och i föregående varv på baksidan (för att undvika gleshål vid 

tummen). Virka 11, 12, 13 luftmaskor och hoppa över 11, 12, 13 maskor på vanten. 

De två första maskorna efter luftmaskorna virkas som halvstolpar på samma sätt 

som före tumhålet. Fortsätt virka fasta maskor tills vanten är ca 11,5 13, 14,5 cm 

lång (eller önskad längd). Virka det sista varvet (eventuellt i mönsterfärgen) något 

fastare och avsluta med fyra smygmaskor. 
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TUMMEN 

Börja virka 3 smygmaskor på tummens insida, därefter fasta maskor runt tumhålet. 

Virka några extra maskor fördelade över varvet. Minska dessa maskor på andra 

varvet så att det blir 22, 24, 26 fasta maskor runt tumhålet. Anpassa mönstret på 

tummens framsida efter vantens mönster och gör justeringar på tummens insida 

genom att virka mönsterfigurerna tätare eller glesare. Fortsätt tills tummen är ca 

3,5, 4, 5,5 cm (eller önskad längd). Virka det sista varvet (ev. i mönsterfärgen) 

något fastare och avsluta med tre smygmaskor på insidan av tummen. 

 

HÖGER VANTE 

Virkas lika som den vänstra men tumhålet placeras i början på varvet. Förbered 

tummen genom att virka de två sista maskorna på varvet före, som halvstolpar med 

nedtag i föregående varv. Virka 11, 12, 13 luftmaskor och hoppa över 11, 12, 13 

maskor på vanten. Virka de följande två maskorna som halvstolpar med nedtag i 

föregående varv. Fortsätt enligt beskrivningen för vänster tumme. 

 

AVSLUTNING 

Fäst alla trådar. Tvätta vantarna för hand, gärna med schampo i vattnet. Valka dem 

lätt på tvätt- eller valkbräda. Sträck ut dem och låt dem torka. 

 

 

 

 


