
Vantar med lågor 

 

 
Garn : Rauma Finullgarn 50 g, 1 nystan 
vardera i färg A 436 svart, färg B 461 rött, 
färg C 424 orange. 
 
Storlek: dam 
 
Stickor: strumpstickor eller rundstickor 
storlek 2 mm och  2,5 mm. 
 

 
 
Mudden 

Lägg upp 56 maskor till mudden med rött (färg B) och sticka en avig och en rät i 26 
varv. 
 
Vanten 

Byt till stickor 2,5 mm och fortsätt med samma färg som mudden.  
 
Varv 1: färg B, *lyft 1, 1rät, (1rät, 1 omsl, 1 rät, 1 omsl, 1 rät) i nästa maska, 1 rät* 
upprepa mellan * och * varvet ut.  
Varv 2: färg B, *lyft en  1 avig, (i de maskorna som på förra varvet stickades i samma 
maska stickas nu 1 omslag 1 rät fem gånger), 1 avig* upprepa varvet ut. 
Varv 3: färg A, 2räta *lyft 5 genom att lyfta dem en och en och släppa omslagen, 3 räta* 
upprepa och avsluta med en rät. 
Varv 4: färg A, 2 aviga, lyft 5 *3aviga, lyft 5 maskor* upprepa och avsluta med 1avig. 
Varv 5: färg A, 1rät, *sticka ihop 2 maskor rätt, lyft 3 maskor, lyft en som om den skulle 
stickas rät, lyft en till som om den skulle stickas rät, stick in vänster sticka i de två lyfta 
maskorna och sticka ihop dem (kan förkortas lls, lyft, lyft, sticka ihop) 1 rät* upprepa 
och avsluta med lls. 
 Varv 6: färg A, *1avig, 1 rät, lyft 3 med garnet bakom, 1 rät* upprepa. 
Varv 7: färg A, 1rät *2 ihop, lyft en, lls, 1 rät* upprepa och avsluta med lls. 
Varv 8: färg A,*1 avig, 1 rät, lyft 1, 1 rät* upprepa. 
Varv 9: färg A, 2 räta *1rät i bakre maskbågen, 3 räta* upprepa och avsluta med 1 rät i 
bakre maskbågen,  1 rät. 
Varv 10: färg A, 2 aviga, 1rät i bakre maskbågen *3 aviga, 1rät i bakre maskbågen* 
upprepa och avsluta med 1 avig.  
Varv 11: färg C, *(1 rät, 1 omslag, 1 rät, 1omslag, 1 rät) i nästa maska, 1 rät, lyft 1, 1 
rät* upprepa.  
Varv 12: färg  C,  ( 1 omslag, 1 rät i de följande 5 maskorna) *1 avig, lyft 1, 1 avig, (1 
omslag 1 rät i de följande 5 maskorna)* upprepa och avsluta med 1 avig, lyft 1, 1 avig. 
Varv 13: färg A, *lyft 5 och släpp de extra omslagen, 3 räta* upprepa. 
Varv 14: färg A, lyft 5 *3 aviga, lyft 5* upprepa och OBS Sluta med 2 aviga och använd 
den sista maskan i nästa varv.  



Varv 15: färg A, *2 ihop, lyft 3, lls, 1 rät* upprepa 
Varv 16: färg A, 1 rät *lyft 3, 1rät, 1 avig,1 rät* upprepa och avsluta varvet med lyft 3, 
1 rät, 1 avig. 
Varv 17: färg A, *2 ihop, lyft 1, lls, 1 rät* upprepa. 
Varv 18: färg A, *1 rät, lyft 1, 1 rät,1 avig* upprepa. 
Varv 19: färg A, 1rät *1 rät i bakre maskbågen, 3 räta* upprepa och avsluta med 2 räta. 
Varv 20: färg A , 1 avig, *1 rät i bakre maskbågen. 3 aviga* upprepa och avsluta med  2 
aviga därefter stickas också över en rät från sticka ett till sticka fyra. 
 
Fortsätt med färg B varv 1 och 2, därefter varv 3 – 10 med färg A och så vidare varv 11 
– 12 med färg C och varv 13 – 20 med färg A.  
 
Sticka vanten med omväxlande färger så att det blir fyra rader med flammor. Lägg in 
tummen på mönstrets varv 20. 10 maskor sätts på en tråd. För höger vante de 10 första 
på första stickan. För vänster vante de 10 sista på sticka två. Lägg upp 10 nya maskor 
och fortsätt sticka vanten upp till toppen.  
 
Sticka vanten med omväxlande färger så att det blir ränder med flammor i olika färger 
tills lillfingern är täckt. 
I vanten på bilden är det fyra flammor på höjden efter tummen innan minskningarna 
börjar i toppen.  
 
 
På mönstervarv 1 börjar minskningarna:  1 rät, sticka ihop 2 maskor i bakre maskbågen, 
sticka mönster tills det är 3 m kvar på sticka två sticka ihop 2 maskor, sticka 1 rät. Gör 
likadana minskningar på sticka 3 och 4  sticka bara räta med färg B där det kommer att 
bli minskning på näta eller nästnästa varv (gör inte fem maskor i en maska). 
Fortsätt minska på varje varv. Sista delen av toppen fortsätter i färg A tills det finns 3 - 4 
maskor kvar på varje sticka. Drag igenom garnet och fäst trådarna.  
 
 
 
 
 
Tummen 

Plocka upp 10 m från tråden och 12 i vanten fördela maskorna på fyra stickor och sticka 
20 varv eller önskad längd på tummen.  Minska därefter genom att i början av varje 
sticka stickas 2 maskor ihop. Efter första minskningsvarvet stickas ett varv utan 
minskningar och därefter minskas på varje varv. När det återstår 6 maskor tas garnet av 
och dras igenom de 6 maskorna, drag åt hårt och fäst tråden. 
 
Sticka två vantar. Fäst alla trådar och tvätta vantarna så blir de mjukare.  
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