
Krokade vantar 

   

Garn: Kampes 2-trådiga i blått och lila. 
 
Virknål: Virknål 4 mm med krok i båda ändar, det  kan verka lite stort men vanten virkas med två 

garner och blir dubbel och tät. 

Storlek: Vanten är i damstorlek.   

Masktäthet: 18 maskor är 10 cm. 

Starta med kanten nertill: Lägg upp genom att virka 40 luftmaskor med blått garn och sätt ihop 

uppläggningen till en rundel som inte är vriden genom att virka en smygmaska i första maskan. Plocka 

upp en maska i var maska i luftmaskkedjan och följ efter genom att vända på virkningen och dra 

igenom med det lila garnet en maska i taget. Det här förutsätter att man kan krokning och det finns 

många bra filmer på nätet om hur man gör.  Det som gör den här krokningen annorlunda är från varv 2 

och framåt.  

Varv två: I stället för att göra som vanligt vid krokning så sticks virknålen i stället rakt genom 

föregående varvs blå maska och en ny maska dras upp på kroken, det finns en liten video på 

Facebooksidan ”Barbros stickning” som visar hur man gör:  

https://www.facebook.com/barbro.wilhelmsson/videos/g.376945015741603/10205191913777398/? 

Kroka 15 varv, därefter ökas för tummen.  

 

https://www.facebook.com/barbro.wilhelmsson/videos/g.376945015741603/10205191913777398/


 

Tummökningar: I början av varvet krokas två maskor därefter görs en ökning genom att ta upp en 

maska mellan maskorna från föregående varv, Kroka två maskor och gör ytterligare en ökning genom 

att plocka upp en maska mellan maskorna från föregående varv (tummen har nu 4 maskor). Det kan 

vara bra att märka ut stället med två små säkerhetsnålar. Kroka ett varv utan ökningar.  

Öka utanför de fyra tummaskorna på samma sätt som förra gången (tummen har 6 maskor). 

Fortsätt att öka för tummen vartannat varv tills tummen har 12 maskor. Kroka ytterligare 3 varv utan 

ökningar. Låt nu tummaskorna vila och lägg upp 2 nya maskor ovanför tummens hål. (40 maskor på 

varvet) 

Kroka 17 varv efter tumhålet eller önskad längd på vanten. 

 

Minskningarna i toppen av vanten: Sätt en markering i början och en mitt på varvet. 

Kroka en maska, minska genom att ta upp 1 ny maska genom att sticka Virknålen genom 2 maskor, 

kroka tills det är 3 maskor före markeringen av mitten på varvet. Minska genom att ta upp 1 maska 

genom 2 maskor och avluta ena sidan av vanten med 1 maska. Andra sidan av vanten görs likadant, 

kroka 1, minska, kroka tills det är 3 maskor kvar, minska och kroka 1. På det här sättet blir det 2 

krokade maskor mellan minskningarna och det blir fint i toppen av vanten.  

Kroka 2 varv mellan minskningsvarven. 

När sammanlagt 3 minskningsvarv är gjorda minskas med 1 varv mellan minskningarna 1 gång, 

därefter minskas varje varv. När det är 8 maskor kvar dras garnet genom alla maskorna och trådarna 

fästes.  

Tummen: 

Plocka upp maskor runt tumhålet så att det blir 18 maskor på varvet och virka 8-10 varv beroende på 

hur lång tummen ska vara.  

Minskningarna görs genom att kroka ihop 2 maskor och kroka 4 mellan minskningarna, det blir alltså 3 

minskningar på varvet. Kroka ett varv utan minskningar. Kroka med minskningar över de tidigare 

minskningarna, (nu blir det 3 maskor mellan minskningarna). Fortsätt minskningarna vartannat varv 

tills det är 6 maskor kvar på varvet. Drag genom tråden genom alla maskorna och fäst.  

 

Gör den andra vanten med tummen i andra sidan. Den sitter alltså två maskor före mitten av varvet.   

Virka i kanten av vanten: Virka 3 stolpar i mellanrummet mellan två maskor, hoppa över ett 

mellanrum, vika 1 fast maska i nästa mellanrum, hoppa över ett mellanrum och upprepa detta hela 

varvet.  
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