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FINGERLÖSA VANTAR 

GARN: Lima (100% ull). /Dream Air /Natura 

STORLEKAR:  ungdom (dam) 

GARNFÖRBRUKNING: 2 nystan 

STICKOR: Strumpstickor nr 4 och 4.5. 

STICKFASTHET: 19 m slät = 10 cm i bredd 

Höger vante, lång variant (se kort variant längst ner på denna sida): 

Lägg upp 45 (50) maskor spridda över 4 strumpstickor nr 4. Stickad resår: *3 am, 2 rm*, upprepa från *-* varvet 

ut. 

När resåren mäter 7 (10) cm, sticka minskningar, på nästa varv: Sticka *2 am tills, 1 am, 2 rm*, upprepa från *-* 

varvet ut = 36 (40) maskor kvar på stickan.  

Sticka 7 (10) cm resår, där resåren stickas *2 am, 2 rm*, (lång variant = så att totalt 14 (20) cm resår stickas).  

Avsnitt 2.  

Byt till strumpsticka nr 4.5 och fortsätt runt i slätstickning och minska 2 maskor jämnt fördelade på 34 (38) 

maskor på varvet. Fördela maskorna så att det på de 4 strumpstickorna finns 8 (9) maskor på 1: a stickan 9 (10) 

maskor på 2: a stickan, 9 (10) maskor på 3: e stickan och 8 (9) maskor på den 4: e stickan. Sticka 3 (6) varv 

slätstickning. 

Vid nästavarv börjar uttag till tumkilen: 

Sticka 16 (18) rätt, sätt en markering i länken mellan maskerna, sticka 2 rm, sätt en annan markering i länken 

mellan maskorna, sticka varvet ut. Det finns nu 2 markeringar, med 2 maskor däremellan. 

Nästa varv: Sticka tills markeringen, 1 ökning, sticka maskorna mellan markeringarna, 1 ökning sticka varvet ut. 

Sticka 1 varv slät. Nästa varv: Sticka på samma sätt som beskrivits ovan. Uttagningen kommer att vara i en kil 

och nätet mellan uttagen kommer att ökas med 2 maskor för varje gång en omgång uttag stickas. Fortsätt med 

ökningen på 2: a varv tills det finns 10 (12) maskor i kilen mellan markeringarna = 42 (48) maskor på varvet. 

Efter det sista varvet av uttag, sticka 1 varv rätt. 

På nästa varv stickas de 10 (12) maskorna i kilen i resår *1 rm, 1 am*, de andra maskorna stickas rätt. Sticka 

sedan 1 varv där de 10 (12) maskorna i kilen maskas av, de andra maskorna stickas rätt. 
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På nästa varv, sticka runt i slät över de återstående 32 (36) maskorna - medan 2 nya maskor läggs upp över de 

10 (12) avmaskade maskorna = totalt 36 (38) maskor. Sticka 1 varv slätt. Vid nästa varv, sticka 15 (18) maskor 

slätt, 1 enkel intagning, 2 rm tills, sticka slätt varvet ut. = 34 (36) maskor på varvet. Sticka 3 (5) varv rätt och 

avsluta med 3 varv resår, *1 rm, 1 am* där maskorna avmaskas på sista varvet. 

Vänster vante:  

Stickas lika som höger. 

Höger vante, kort variant: 

Lägg upp 36 (40) maskor och sticka 7 (10) cm resår, *2 am, 2 rm*. Fortsätt sedan efter beskrivningen i avsnitt 

två för lång variant. 
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