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Ett mönster i samarbete med: 
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TUMVANTEN ”BERTA”  
  

DET HÄR BEHÖVER DU HA HEMMA:  

1 nystan Colour Crafter i valfri färg  

Strumpstickor nr 3,5  

En garnstump i avvikande färg, den kommer du behöva när tummen ska markeras ut!  

Måttband, stoppnål , 4 markörer och sax är bra att ha.  

FÖRKORTNINGAR:  

RM= rätmaska  

AM= avig maska  

M= maska  

V= varv  

  

MOSSTICKNING:  

Sticka varannan m rät och avig. På nästa varv stickas avig m på den räta och rät maska på 

den aviga, upprepa detta varje varv.  

SLÄTSTICKNING:  

På strumpstickor där man stickar runt hela tiden så stickar man bara räta maskor.  
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SÅ HÄR GÖR  

DU:  

Lägg upp 52 m på en sticka.   

Du kan nu antingen fördela dessa direkt över 4 stickor, lägga rätt dom så att de inte tvinnar 

sig och börja sticka 2 rm, 2 av runt hela v.  

Eller om du tycker att det känns lite krångligt så sticka ett eller några v fram och tillbaka med 

2 rm, 2 am, innan maskorna fördelas på 4 stickor. Det kommer bli en liten glipa längst ner, 

men den syr man enkelt ihop när man fäster trådarna senare. Det här är en enklare variant, 

oavsett om man är van stickare eller inte.  

Mudden stickas i 8 cm. Sätt ut markörerna mellan stickorna, så att du kan hålla reda på 

början och slut, dels för mönster, dels för tummens markering och avmaskningarna på 

toppen.  

Nu stickas slätstickning över stickorna 1+2, över 3+4 stickas 

mosstickning.  

Sticka såhär tills arbetet mäter 13 cm, då tummen ska 

markeras på det här viset:  

TUMMEN HÖGER HAND: På sticka 1 stickas de 8 första m 

med garn av annan färg, sätt tillbaka dessa m och sticka med 

vantens garn som vanligt.  

TUMMEN VÄNSTER HAND: På sticka 2 stickas de 8 sista m 

med garn av avvikande färg, sätt tillbaka m oh sticka med 

vantens garn som vanligt.  

  

Fortsätt sticka runt enligt mönster tills arbetet mäter 22 cm, det ska precis täcka lillfingret. 

Prova din vante och se om det behöver stickas några varv till innan hoptagningen. Vill du 

sticka foder på din vante när du är klar så är det fördel om det stickas några extra varv (se 

separat mönster hur man gör detta!)  
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AVMASKNING:  

Avmaskningen görs innanför första eller sista maskan, oavsett vilken av stickorna det gäller.  

Här har jag bara stickat slätstickning resten av vanten fr o m avmaskningarna.  

På sticka 1 och 3 stickas 2 m tillsammans bakifrån.  

På sticka 2 och 4 stickas 2 m tillsammans framifrån.  

(Det blir en snyggare avmaskning som följer vantens linje när man gör på detta vis.)  

Sticka 3 v som vanligt.  

Gör en avmaskning på samma vis.  

Sticka 2 v slätstickning.  

Avmaskning på samma vis.  

1 v slätstickning.  

Avmaskning på samma vis.  

Efter detta görs avmaskning varje på till det finns 5 m kvar 

på varje sticka.  

Nu ska stickorna vändas ner mot insidan, detta görs 

försiktigt en och en. Halva stickorna ska sticka upp ungefär, 

sedan vrängs vanten försiktigt ut-å-in. Lirka sedan upp 

resten av stickorna.  

Platta till vanten lite så att avmaskningen kommer rätt. Nu 

för man över m så blir 2 parallella stickor med 

avmaskningarna i linje på var sida.   

  

  

Sticka ihop en maska från varje sticka samtidigt som du 

maskar av allteftersom.  
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Ta av garnet och fäst tråden.  

  

  

Vräng tillbaka vanten så rätsidan kommer tillbaka. Nu ska 

tummen stickas.  

  

 

 

  

Börja med att pilla ur garnstumpen i avvikande färg, det kommer bli 8 maskor på sidan ner 

mot handleden och 7 m upp mot fingrarna. Tummen stickas 

med 3 stickor på själva arbetet. På första varvet tas det upp 2 

m på den sidan som vänder in mot handen.  

I mellanrummet mellan pekfinger och tumme tas det upp 1 m. 

du kan nu fördela arbetet jämnt på 3 stickor. Det kan bli ett 

litet hål där, men det nästas enkelt ihop när vanten är färdig.  

Sticka slätstickning i 6 cm.  Nu stickas 2 m tillsammans hela 

nästa varv. Ta av garnet med en längre stump, dra genom garnet enkelt genom alla 

maskorna med en stoppnål och dra ihop till ett litet hål. Fäst på avigsidan.  

Gör andra vanten likadant, men tummen åt andra hållet.  

 

 

 

 

 

 

 



   
5   

 

Det här är min egen design och vill att du hänvisar till min blogg om du vill dela mitt mönster. 

Tagga med #sockertrolletslillhörna och #tumvantenberta när du delar dina fina alster i sociala 

media.  

 

 

Ett stort tack till Helen på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥LYCKA TILL med din stickning ! ♥  

  

   

  

  


