
Fingerlösa vantar 

     

Garn: Välj ett mjukt garn med 350 meter på 100 gram, eller ett tunnare garn som har 420 meter på 
100 gram som vanligt sockgarn har. Mina tunna är stickade i Zauberball.  
 
Stickor: Strumpstickor 3 mm och 3,5 mm. (Väljs det tunnare garnet så gäller stickor 2,5 mm och 3 

mm.) Två stickmarkörer är också bra för att hålla reda på var tumkilen är. 

Storlek: Mudden är i damstorlek men ganska elastisk. För lite grövre handleder kan man för båda 

garnerna lägga till 2 eller 4 maskor. I övrigt kan tumkilen stickas som beskrivningen säger. 

Masktäthet: Lägg upp och sticka några varv enligt beskrivningen och prova om den räcker till runt 

handleden. 

Starta med kanten nertill:  

   

Om man börjar på det beskrivna sättet så får man en rundad fin kant nertill. 

Tag ett garn i samma grovlek som vantarna ska stickas i, men i avvikande färg. Lägg upp hälften av 

antalet maskor som ska stickas i resåren + 1 maska på stickor 3 mm (eller 2,5 för det tunnare garnet).  

Lägg alltså upp 19 maskor (med det tunnare garnet läggs 23 maskor upp). När uppläggningen är gjord 

tas garnet av och vanten stickas med garnet som vanten ska stickas i.  



Sticka ett varv med bara räta maskor. Slut inte stickningen till en cirkel, sticka bara som om det skulle 

bli en lapp.  

Vänd och sticka nästa varv så här: Sticka en rät maska, sticka en avig i den tråden som går mellan 

maskorna som stickades på första varvet. Upprepa detta hela varvet fram till sista maskan, där stickas 

en avig i den tvärgående tråden tillsammans med sista maskan. Sticka alltså ihop den tvärgående 

tråden med den sista maskan till en avig maska. Nu har varvet 36 maskor (44 maskor). 

Nu sluts stickningen ihop till en cirkel.  

Sticka en rät maska, lyft en maska med garnet framför maskan. (Garnet läggs alltså på hitsidan om 

arbetet när maskan lyfts över från vänster sticka till höger precis som den är.) Upprepa detta hela 

varvet. 

På nästa varv, lyfts de räta maskorna med garnet bakom arbetet och de aviga stickas (avigt förstås). 

Upprepa detta hela varvet. 

Efter dessa två varv med lyfta maskor stickas nu räta maskor i de räta och aviga i de aviga.  

Sticka resår i 36 varv (38 för det tunnare garnet) eller till önskad längd på mudden. Efter att några varv 

är stickade klipper man sönder uppläggningstråden i bitar och drar ur den ur kanten. Nu kan mudden 

också provas så att den verkligen passar.  

Byt till stickor 3,5 mm (3 mm för det tunnare garnet) och sticka från och med nu i slätstickning (bara 

räta maskor). Sticka 6 varv. 

Nu ökas för tumkilen:  

Sticka 2 maskor, sätt en stickmarkör på stickan, öka genom att ta upp tråden mellan maskorna och 

sticka den vridet så att det inte bildas ett hål. Sticka 2 maskor, öka en maska på samma sätt som nyss, 

sätt dit ytterligare en stickmarkör och sticka därefter resten av varvet.  

Sticka 2 varv utan ökningar. 

Sticka 2 maskor, flytta stickmarkören, öka 1 maska, sticka 4 maskor, öka 1 maska, flytta stickmarkören, 

sticka varvet ut.  

Sticka 2 varv utan ökningar. 

Sticka 2 maskor, flytta stickmarkören, öka 1 maska, sticka 6 maskor, öka 1 maska, flytta stickmarkören, 

sticka varvet ut.  

Sticka 2 varv utan ökningar. 

Sticka 2 maskor, flytta stickmarkören, öka 1 maska, sticka 8 maskor, öka 1 maska, flytta stickmarkören, 

sticka varvet ut.  

Sticka 2 varv utan ökningar. 

Sticka 2 maskor, flytta stickmarkören, öka 1 maska, sticka 10 maskor, öka 1 maska, flytta 

stickmarkören, sticka varvet ut.  



Sticka 2 varv utan ökningar. 

Sticka 2 maskor, flytta stickmarkören, öka 1 maska, sticka 12 maskor, öka 1 maska, flytta 

stickmarkören, sticka varvet ut.  

Sticka 4 varv utan ökningar och sätt därefter tummens maskor på en tråd = 14 maskor. Lägg upp två 

nya maskor i tumgreppet och sticka 2 räta varv (med det tunnare garnet stickas 4 varv). 

Sticka nu 1 avigt varv.  

På nästa varv stickas: [1 omslag, 2 räta stickas ihop] upprepa det som står inom parentesen hela 

varvet.  

Sticka 1 rätt varv där maskorna och omslagen stickas. 

Sticka 1 avigt varv. 

Sticka 3 räta varv. 

Sticka 1 avigt varv 

Sticka 1 rätt varv. 

Sticka 1 avigt varv. 

Avmaska med räta maskor ganska löst. 

Tummen: 

Tag upp tummaskorna på stickorna och plocka upp 4 nya maskor (6 maskor) i tumgreppet. 

På nästa varv stickas 2 maskor ihop i båda sidorna av de nyupplagda maskorna så att de blir 2 maskor 

(sticka ihop 2 maskor 3 gånger så att de 6 nyupplagda blir 3 maskor).  

Sticka 3 räta varv. 

Sticka 1 avigt varv. 

Sticka 1 rätt varv. 

Avmaska med aviga maskor.  

 

Sticka nästa vante och sätt tumökningarna före de 2 sista maskorna på sticka två. I övrigt stickas den 

som första vanten. 

©Barbro Wilhelmsson 2016 

 

 

 


