
Vantar med muffins – ”Cupcakes” 

 

 
Garn : 1 nystan Tove (tvåtrådigt 
ullgarn med 160 meter på 50 gr) i 
bottenfärg svart eller lila. Till 
mönstret behövs beige till kakans 
botten, rosa och grönt till glasyren 
och rött till bäret i toppen. 
 
Storlek: liten dam och dam. 
 
Stickor: strumpstickor storlek 2,5 
mm eller till den större storleken 3 
mm. 

 
Lägg upp med bottenfärgen 60 maskor på stickor 2,5 mm och sticka resårmudden 1 avig 
och 1 rät i 22 varv eller till önskad längd. För den större storleken byt till stickor 3 mm 
och sticka slätstickning enligt diagrammet. För den mindre storleken fortsätt att sticka 
med 2,5 mm stickor. 
 
Börja sticka från diagrammets nedre högra hörn.  
När fyra rader av kakorna är stickade ska en tråd stickas in för tummen. Sticka en maska 
på första stickan, sticka med en tråd i en annan färg i 12 maskor, sätt tillbaka maskorna 
på stickan och sticka så som det står i diagrammet. När andra vanten ska stickas sätts 
tråden en maska in från sidan på sticka nummer två så att det blir en vänstervante.  
 

 



 

När vanten ska minskas i toppen så stickas en maska på första stickan, sticka ihop 2 
maskor i bakre maskbågen, sticka tills det finns tre maskor kvar på sticka två, sticka 
ihop 2 på vanligt sätt, sticka den sista maskan på sticka två. Gör likadant på andra sidan 
av vanten. När 8 maskor återstår, tag av garnet och drag det igenom maskorna, drag åt 
och fäst trådarna.  
 
 
Tummen 

 
Plocka upp maskorna på båda sidor om tumhålet och tag bort den instickade tråden. Tag 
gärna upp ett par extra maskor i svängarna mellan insidan och utsidan av tummen. De 
extra maskorna minskas bort på nästa varv. På det sättet blir det inte så lätt hål i sidorna 
av tummen. Sticka runt på tummen 24 maskor i 20 varv eller till önskad längd. Minska 
på samma sätt som i toppen på vanten.  
Fäst trådarna och tvätta vanten.  
 
 
Ett tips är att bara ha små nystan av mönsterfärgerna för att förenkla stickandet. Det 
finns små plasthållare att köpa i garnaffärer som man kan linda upp garnet på, det 
förenklar hanteringen av många färger.  
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