
Pennvantar 

 
 

Storlek: S/M 

Garn: Nepal från DROPS Garnstudio. (17x22maskor. 50g =75 m) i färgerna: 

Rosa 3720 

Mellangrå  nr 0517 

Gul nr 2923 

Beige nr 0300 

Mörkgrå nr 0506 

Stickor: Strumpstickor 3,5 – 4mm (jag stickar väldigt löst så jag använde stickor 3,5mm om du har 

mer normalt handlag så kan du använda 4mm, prova dig fram.) 

 

Lägg upp 36 maskor med det rosa garnet.  

Stickar runt i 6 varv. (= insidan på mudden) 

Nästa varv är ett hålvarv (= vikvarvet): *2 m tillsammans, 1 omslag* hela varvet.  

Sticka 6 varv runt. 

Se till att maskorna är jämnt fördelade på de fyra stickorna. 

Vik in insidan på mudden så att en uddkant bildas av hålvarvet. Sticka ihop maskan på stickan med 

motsvarande maska på uppläggningsvarvet.  

Sticka runt 6 varv. 



Byt till det mellangrå garnet och sticka med det: 

1 v rät 

1 v avigt 

3 v rät 

1 v avigt 

3 v rät 

1 v avigt 

1 v rät 

 

Höger vante: 

Byt till gult och sticka 8 maskor rät. Gör en ökning genom att sticka i både den främre och den bakre 

maskbågen i den 9:e maskan. Sticka resten av varvet rät. 

*Sticka 4 maskor rät, 1 avig, 4 räta, 1 avig, 4 räta* (=mönstret på handens ovansida.) Räta maskor 

resten av varvet. Fortsätt med detta mönster resten av vanten. 

Sticka 5 varv till enligt ovan. 

Tummarkering: Sticka vantens ovansida enligt mönster. Sticka den 3:e stickans 8 första maskor med 

en stump garn i avvikande färg. Flytta tillbaka maskorna till vänster sticka. Sticka dem igen med gult 

och fortsätt sticka vanten enlig mönstret ovan.  

Sticka 25 varv från tummarkeringen räknat. 

Byt till beige och sticka ett varv med mönster på vantens ovansida. 

Minskningar: 

Så här stickas minskningarna för att forma vantens topp: 

På sticka 1 och 3: sticka en maska, lyft över nästa maska till höger sticka utan att sticka den, sticka 1 

maska, dra den lyfta maskan av stickan över den stickade maskan så den ligger runt den stickade 

maskan.  

På sticka 2 och 4: Sticka tills det återstår 3 maskor på nålen. Sticka ihop 2 maskor, sticka den sista 

maskan. 

Gör minskningarna vart annat varv 4 gånger. 

Byt till mörkgrått garn. 

Fortsätt med minskningarna vart annat varv tills 9 maskor återstår. Klipp av garnet och dra det 

genom återstående maskor. 

 

  



Vänster vante: 

Byt till gult och sticka maskorna på sticka 1 och 2.  Sticka 8 maskor rät på 3:e stickan. Gör en ökning 

genom att sticka i både den främre och den bakre maskbågen i den 9:e maskan. Sticka resten av 

varvet rät. 

Sticka räta maskor på sticka 1 och 2.  *Sticka 4 maskor rät, 1 avig, 4 räta, 1 avig, 4 räta* (=mönstret 

på handens ovansida.) Fortsätt med detta mönster resten av vanten. 

Sticka 5 varv till enligt ovan. 

Tummarkering: Sticka den 2:a  stickans 8 sista maskor med en stump garn i avvikande färg. Flytta 

tillbaka maskorna till vänster sticka. Sticka dem igen med gult och fortsätt sticka vanten enlig 

mönstret ovan.  

Sticka 25 varv från tummarkeringen räknat. 

Byt till beige och sticka ett varv med mönster på vantens ovansida. 

Minskningar: 

Så här stickas minskningarna för att forma vantens topp: 

På sticka 1 och 3: sticka en maska, lyft över nästa maska till höger sticka utan att sticka den, sticka 1 

maska, dra den lyfta maskan av stickan över den stickade maskan så den ligger runt den stickade 

maskan.  

På sticka 2 och 4: Sticka tills det återstår 3 maskor på nålen. Sticka ihop 2 maskor, sticka den sista 

maskan. 

Gör minskningarna vart annat varv 4 gånger. 

Byt till mörkgrått garn. 

Fortsätt med minskningarna vart annat varv tills 9 maskor återstår. Klipp av garnet och dra det 

genom återstående maskor. 

 

Tumme: Ta försiktigt bort garnstumpen som du stickade in som markering för tummen och sätt 

maskorna på fyra strumpstickor.  (Ett tips: för att i möjligaste mån undvika att det blir hål runt 

tummen, plocka upp en extramaska i de båda “hörnen”, sticka dem vridna tillsammans med en 

maska från antingen tumhålets översida eller undersida. Jag brukar nästan alltid behöva sy ihop lite 

runt tummen i alla fall, lösstickare som jag är.) 

Sticka tummens 16 maskor runt i 16 varv. 

Tummens intagningar görs så här: sticka ihop maskorna två och två. Nästa varv stickas vanligt. På 

sista varvet stickas maskorna ihop två och två. Klipp av garnet och dra det genom maskorna.  

Fäst alla trådar.  

Tvätta och blocka(=sträck) dina vantar om du tycker att det behövs. 

Ut och njut av en promenad i dina nya vantar. 

 



Skulle du hitta något fel i mitt mönster så hör gärna av dig så jag kan rätta till det. Du hittar mig här: 

Blogg: www.tidattskapa.com 

Instagram: Tidattskapa, Astridsmagasin 

Facebook: Tid att skapa, Astrids magasin 

 

Lycka till! 

Maria 

 

 

http://www.tidattskapa.com/

