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Varma	  Vintervantar	  
	  

Storlek	  Dam.	  
	  
Vantarna	  stickas	  stora	  och	  filtas	  sen	  ihop,	  antingen	  för	  hand	  eller	  i	  tvättmaskin.	  
	  

• Material:	  Ullgarn	  som	  filtar	  sig,	  dvs	  ren	  ull	  och	  ej	  superwashbehandlad.	  	  
Ca	  150	  gram	  garn	  behövs	  för	  ett	  par	  damvantar.	  	  

• Stickor:	  Strumpstickor	  nr	  5.	  
• Masktäthet:	  14	  m	  slätstickning	  på	  st	  nr	  5	  =	  10	  cm.	  

	  
Minskningar:	  

• Vanlig	  rät	  minskning	  -‐	  Stick	  in	  stickan	  i	  två	  maskor	  samtidigt	  och	  sticka	  dem	  som	  om	  det	  var	  en	  
maska.	  Minskningen	  lutar	  då	  åt	  höger. 

• SSL	  (Slip,	  Slip,	  Knit)	  –	  Lyft	  två	  maskor	  (en	  i	  taget)	  som	  om	  de	  skulle	  stickas	  räta.	  För	  därefter	  in	  
vänstra	  nålen	  framför	  i	  de	  båda	  maskorna	  och	  sticka	  ihop	  dem.	  Minskningen	  lutar	  då	  åt	  vänster. 

Höger	  vante	  
	  
Manschett	  
Lägg	  upp	  30	  m	  på	  strumpstickor	  nr	  5	  och	  fördela	  maskorna	  över	  4	  stickor.	  Sticka	  10	  rundvarv	  rätstickning,	  
dvs	  vartannat	  varv	  rätt	  och	  vartannat	  varv	  avigt.	  Därefter	  stickas	  slätstickning	  tills	  arbetet	  totalt	  är	  14	  cm.	  	  
	  
Nu	  ska	  en	  märktråd	  stickas	  in	  där	  tummen	  ska	  vara.	  
	  
Tumhål	  
Sticka	  in	  en	  tråd	  i	  avvikande	  färg	  över	  de	  7	  första	  maskorna	  på	  varvet	  (dvs	  på	  strumpsticka	  1).	  Lyft	  
sen	  tillbaka	  de	  7	  maskorna	  till	  vänster	  sticka	  och	  fortsätt	  sticka	  med	  ordinarie	  garn	  som	  vanligt.	  
	  
När	  arbetets	  totala	  längd	  är	  24	  cm	  börjar	  ihoptagningarna.	  
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Ihoptagning	  
På	  strumpsticka	  1	  &	  3:	  Sticka	  1	  maska,	  SSL	  (se	  förklaring	  ovan),	  sticka	  resten	  av	  maskorna	  som	  
vanligt.	  
På	  strumpsticka	  2	  &	  4:	  När	  3	  maskor	  återstår,	  sticka	  ihop	  2	  m	  rätt.	  Sticka	  sista	  maskan	  som	  vanligt.	  
	  
Fortsätt	  minska	  på	  detta	  sätt	  vartannat	  varv	  tills	  14	  maskor	  återstår	  totalt.	  Därefter	  minskas	  på	  detta	  
sätt	  på	  varje	  varv	  tills	  totalt	  6	  maskor	  återstår.	  
	  
Tag	  av	  garnet	  och	  dra	  igenom	  de	  återstående	  maskorna	  och	  fäst	  tråden.	  
	  
Tumme	  
Plocka	  på	  strumpstickorna	  upp	  de	  öppna	  maskor	  som	  bildas	  när	  märktråden	  tas	  bort,	  totalt	  14	  
maskor.	  Sticka	  rundvarv	  i	  8	  cm.	  Därefter	  minskas	  enligt	  följande:	  
*Sticka	  1	  maska,	  sticka	  ihop	  2	  m*.	  Upprepa	  *-‐*	  i	  2	  varv.	  Tag	  av	  garnet	  och	  dra	  igenom	  de	  återstående	  
maskorna	  och	  fäst	  tråden.	  
	  

Vänster	  vante:	  
Sticka	  som	  höger	  vante,	  men	  märktråden	  stickas	  in	  över	  de	  7	  sista	  maskorna	  på	  sticka	  4!	  
	  

Efterbehandling	  
Fäst	  alla	  lösa	  trådar	  på	  insidan.	  Vänd	  vantarna	  ut	  och	  in.	  Väljer	  du	  att	  filta	  vantarna	  i	  tvättmaskin	  så	  
välj	  ett	  tvättmedel	  utan	  enzymer	  och	  blekmedel.	  Tvätta	  på	  40	  grader	  tillsammans	  med	  annan	  tvätt	  i	  
liknande	  färg.	  	  
	  
Efter	  tvätt	  kan	  insidan	  ruggas	  med	  en	  sträv	  borste	  medan	  vantarna	  fortfarande	  är	  fuktiga.	  Vänd	  
vantarna	  rätt	  igen,	  forma	  till	  dem	  och	  lägg	  dem	  på	  tork.	  
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