
 

 

Vantar i lovikkagarn 
Stickor: strumpstickor storlek 4 och 5 mm 
 

 

 

 

Storlek 4 – 7 år  8 – 12 år Liten dam Dam  Herr 

Garnåtgång:  100 gr 150 gr 200 gr 200 gr 250 gr 

Lägg upp på stickor 4 mm  26 m 28 m 30 m  32 m  36 m 

Fördela maskorna på fyra stickor och 
sticka resår i 

6 cm  7 cm  7 cm 8 cm 8 cm 

Byt till stickor 5 mm och sticka 2 räta varv på alla storlekarna. På andra varvet sätts stickmarkörer in där 
tumkilen ska stickas. Sätt en stickmarkör på andra stickan före de 2 sista maskorna och sätt en 
stickmarkör på tredje stickan efter 2 maskor. 

1: ökningsvarvet: Första ökningen görs efter stickmarkören på andra stickan, lovikkagarn är så tjockt så 
det lättaste sättet att öka är att plocka upp maskan från föregående varv från baksidan av stickningen, 
sticka den och därefter själva maskan, sticka sista maskan på stickan. På tredje stickan ökas på samma 
sätt i maskan före stickmarkören.  

Sticka 2 varv på alla storlekarna 

2:a ökningsvarvet: Öka en maska efter stickmarkören på andra stickan och öka en maska före 
stickmarkören på tredje stickan. 

Sticka 2 varv på alla storlekarna 

3:e ökningsvarvet: Öka en maska efter stickmarkören på andra stickan och öka en maska före 
stickmarkören på tredje stickan. 

Sticka  3 varv 2 varv 2 varv  2 varv 2 varv 

Minsta storleken är nu klar med tumkilen, sätt tummens maskor på en tråd 

4:e ökningsvarvet  Öka en maska efter stickmarkören på andra stickan och öka en maska före 
stickmarkören på tredje stickan. 

Sticka   2 varv 3 varv  3 varv 2 varv 

De minsta storlekarna är nu klara sätt 8-12 år, liten dam och dam på en tråd, endast herrstorleken återstår 

Herrstorleken ökas en gång till och därefter stickas 2 varv, sätt tummens maskor på en tråd.  



 

Lägg upp 4 nya maskor i tumgereppet och sticka vantdelen. 

Sticka  9-10 varv 11-13 varv 14 varv 15 varv 17 varv 

till lillfingertoppen innan vanten minskas i toppen. Minska genom att sticka ihop 2 maskor i början av varje 
sticka vartannat varv tills 4 maskor återstår på stickan, då stickas ett varv utan minskningar och därefter 
minskas varje varv till 1 maska återstår på stickorna. För minsta storleken och för liten dam blir det ett 
ojämnt antal maskor på stickorna. 

Tag av garnet och drag det igenom återstående maskor. Fäst garnet på avigsidan.  

Tummen 

Tag tummens maskor från tråden och 
plocka dessutom upp  

6 m 7 m 7 m 7 m 7 m 

i tumgreppet. 

På första varvet minskas två maskor av de upplockade genom sticka ihop 2 maskor 2 gånger. På nästa 
varv görs ytterligare en hoptagning genom att sticka ihop 2 maskor till 1.  

Nu återstår av de upplockade maskorna  3 m 4 m 4 m 4 m 4 m 

Fördela maskorna för tummen på 3 stickor 3 stickor 3 stickor 3 stickor 4 stickor 

Sticka ytterligare 4 varv 6 varv 6 varv 7 varv 8 varv 

Nu minskas genom att sticka ihop de 2 första maskorna på varje sticka tills 1 maska återstår per sticka, 
tag av garnet och drag igenom de återstående maskorna.  

Sy några stygn på avigsidan vid tummen så att det inte bildas något hål. 

Andra vanten stickas lika. 

Tvätta vantarna och medan de är fuktiga ruggas avigsidan upp med en hård borste.  
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