
Spindelvante till vuxen 
Storlek dam eller herr 
 
Garn: Kampes tvåtrådiga i två färger. Till 
exempel svart och turkos. 
 
Stickor: 5 strumpstickor 2 mm och 2,5 mm 
eller 3mm.  
 
Herrvanten stickas med stickor 2 mm i 
resåren och i övrigt 3 mm.  
För damvanten stickas med stickor 2 mm i 
resåren och i övrigt 2,5 mm. 

 

 
 
Lägg upp 68 maskor på stickor 2 mm med svart färg. Fördela maskorna på fyra stickor 
och sticka runt i resår 2 aviga 2 räta så långt som önskas, 6 – 7 cm kan vara lagom. 
 
Byt till stickor 2,5 mm eller 3mm och sticka mönstret enligt diagrammet, glöm inte 
sidmaskan som hela tiden stickas svart. I diagrammet finns ett streck som markerar var 
en tråd ska stickas in för tummen. Sticka in en avvikande tråd där strecket är och flytta 
därefter tillbaka maskorna på stickan och sticka med vantens garn som tidigare. Följ 
diagrammet tills vanten tas ihop i toppen.  
 
I toppen av vanten görs minskningar enligt diagrammet. Sidmaskan stickas som förut 
och därefter görs minskningarna på sticka 1 och 3 genom att sticka ihop två maskor i 
bakre maskbågen. På sticka 2 och 4 stickas de två maskorna före sidmaskan ihop. 
När 8 maskor återstår tas garnet av och garnet dras igenom de återstående maskorna. 
 
Tummen: Plocka upp maskorna från tråden och plocka upp 2 extra maskor i sidorna av 
tummen. På nästa varv minskas så att det blir 12 maskor på utsidan av tummen och 13 
maskor på insidan av den. På utsidan stickar vi spindelnätsmönster så att tummen inte 
syns särskilt mycket när vanten är på och på insidan av tummen stickar vi in en spindel, 
följ diagrammet för tummen. När tummen ska minskas i toppen så stickar vi ihop 2 
maskor i bakre maskbågen i början av sticka 1 och 3 och i slutet av sticka 2 och 4 stickas 
2 maskor ihop. Det finns ingen sidmaska att ta hänsyn till på tummen.  

 
 
Diagrammen finns separat, ett för vänster och ett för höger vante 
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