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Barnvantar

Garn: Lowisa
Garnåtgång: 2 nystan blått, 1 nystan vitt
Storlek: 8–10 år
Strumpstickor: nr 5
Design & beskrivning: Margita Thörnström, Lappjäntan
 
Lägg upp 32 m med båda färgerna. Tag ihop till en ring. Fördela 
på 4 strumstickor, Sticka rätstickning i 2 varv med vitt garn. Fortsätt 
sticka enligt mönster nedan.

Varv 3: Slätstickning med blått garn.

Varv 4: Slätstickning med vitt garn.

Varv 11: Sticka avigt varvet ut med vitt garn.

Varv 12: Vänd arbetet ut och in, sticka slätstickning med blått garn i 20 varv.

Mät ut för tummen, sticka in en tråd över 3:e stickans 5 m, sätt tillbaka m och sticka i van-
tens garn. Fortsätt sticka tills arbetet mäter 13–15 cm (från vändningen).

Minska genom att sticka på 1:a och 3:e stickan. Sticka 1 m, 1 öhtp, sticka resten av  
maskorna.

På 2:a och 4:e stickan stickas det tills 3 m återstår. Sticka 2 m tills, 1 rm. Upprepa detta 
varannat varv ytterligare 4 ggr. Sticka ihop resterande maskor 2 och 2. Drag en tråd genom 
resterande. Fäst alla trådar.

Tummen: Tag bort instickad tråd. Fördela på 3 stickor. Plocka upp i sidorna så det inte bildar 
hål, ca 13 m. Sticka slätstickning tills tummen mäter ca 4 cm. Sticka sedan maskorna 2 och 2. 
Drag igenom resterande m, fäst på innsidan av tummen.

Sticka en vante till åt motsatt håll. Se till att nästa tummes markering hamnar på 1:a stickans 
5 sista maskor.

Sätt 6 st (26 cm långa) garnbitar i underkanten och fläta en bit . Fäst trådarna. Gör likadant 
på den andra vanten.

V
IK

TI
G

T •
 VIKTIGT • VIKTIG

T • VIKTIGT • VIKTIG
T •

 

LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

} Upprepa 3 gånger (tills det finns 
sammanlagt fyra omgångar)


