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Väpnarluva och riddarvante

Storlek: 3-(5)-7-(9) år
Garnåtgång:  Luva 2-(2)-2-(3) nystan
  Vantar 3-(3)-4-(4) nystan
Strumpsticka: 6 och 8 mm. Rundstickor: 6 och 8 mm -40 cm.
Masktäthet: 12 m och 16 v = 10 x 10 cm slätstickning.
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för många maskor, byt 
till grövre stickor.
Mosstickning: Varv 1: 1 rm 1 am. Varv 2: rm på am och am på rm. Upprepa varv 2 på följande varv.

Väpnarluva 
Lägg på rundst nr 8 upp 24-(26)-27-(28) m. Sticka 3 varv mosstickning fram och tillbaka. Sticka sen 1 km (rät alla 
varv), 3 m mosstickning och 17-(18)-19-(20) m slätstickning, 3 m mosstickning och 1 km. Sticka så fram och tillbaka i 
7-(8)-9-(10) cm. Lägg arbetet till sidan och låt vila. Sticka 1 del till på samma sätt. 
Sätt båda delarna på samma rundst nr 8 och sticka runt samt lägg upp 2 nya m där styckena möts i båda sidor. Sticka 
2 varv slätstickning. Byt till st nr 6 och sticka runt i resår 1 rm 1 am och minska samtidigt maskantalet till 48-(52)-54
-(56) m (= minska 4 m). Sticka resår i 4½ cm. Byt till st nr 8 och slätstickning i 2 cm.  Sticka nu så här, börja i sidan 
på ena stycket, sticka 8-(8)-8-(7) m, maska av 4-)5)-6-(7) m, sticka varvet ut. Sticka slätstickning. Sticka km så här: 
lyft sista m rät, vänd och sticka 1:a m rät och maska av i var sida 2 m 2 ggr och 1 m 2 ggr. Sticka rakt upp med 1 km 
i var sida tills arbetet mäter, från resårstickningen 17-(18)-19-(20) cm. Nu ökas innanför km 1 m 2 ggr och sen 2 m 2 
ggr i båda sidor. På nästa varv läggs upp 4-(5)-6-(7) nya m för pannan och sticka vidare 2  varv runt i slätstickning. 
Nu börjar minskning: Sticka 4 m sticka ihop 2 m -(*sticka växelvis 4 m sticka ihop 2 m, sticka 5 m sticka ihop 2 m*) - 
*sticka 4 m sticka ihop 2 m* -( * sticka 5 m sticka ihop 2 m*) upprepa mellan * till * varvet ut. *Sticka 1 varv utan minsk-
ningar, sticka sen minskningar på samma sätt som tidigare men med 1 m mindre mellan var minskning* upprepa * till 
* en gång till. Sticka sen ihop maskorna 2 och 2 varvet ut. Detta görs 2 ggr. OBS! det blir 1 m ”över” på storlek 7 år så 
sticka ihop 3 m 1 ggr. Tag av garnet och trä genom de rest m med hjälp av en stoppnål medan maskorna sitter kvar på 
stickan. Tag maskorna av stickan och drag till och fäst noga på avigan. Fäst övriga ”lösa” trådar på avigan. 
Resår runt ansiktet: Plocka från rätan med rundst nr 6 upp 1 m i varje maska/varv runt ”ansiktsöppningen”. Sticka 
runt i resår 1 rm 1 am och minska på 1:a varvet ca. varv 6:e m. Sticka totalt 3 varv och maska av på nästa varv i resår 
till en jämn och fin kant som inte stramar. Fäst trådarna.

Riddarvante:
Lägg på strumpsticka 8 upp med dubbelt garn upp 20-(22)-22-(24) m och sticka med enkelt garn i slätstickning 
i 8-(8)-10-(10) cm. Byt till strumpsticka nr 6 och minska 4 m, sticka runt i resår 1 rm 1 am i 4-(4)-5-(5) cm. Byt till 
strumpst nr 8 och slätstickning igen. När arbetet mäter från resårkanten 4-(4)-4-(5) cm, stickas för tummen så här: 
Sticka de första 3-(3)-4-(4) m från st nr 1 i en avvikande färg, sätt tillbaka m på sticka nr 1 igen och sticka med orginal-
garnet. Sticka vidare runt. När vanten mäter från resårkanten 10-(11)-12-(13) cm minskas för fingrarna. Sticka ihop m 
2 och 2 på vartannat varv tills du har 4-(5)-5-(5) m kvar. Tag av garnet och trä med hjälp av en stoppnål genom mas-
korna, drag till och fäst noga på avigan. 
Tumme: Drag ur tråden i avvikande färg. Plocka upp m på över och undersidan + 1 m i var sida = 8-(8)-10-(10) m. 
Sticka runt i slätstickning rakt upp till tummen är 3½-(4)-4½-(5) cm. Sticka ihop m 2 och 2. Tag av garnet och drag 
genom de rest 4-(4)-5-(5) m. Drag till och fäst väl på avigan. Fäst övriga lösa trådar. 
Sticka den andra vanten på samma sätt men med tummen över de sista 3-(3)-4-(4) m på st nr 3.


