
#SLEFVANTEN
Herrstorlek

Detta mönster är framtaget av Benita Stenlund (Knitnita Design) på begäran av SLEF och
med SLEF:s förnyade logo som grund.



Storlek: Herr (längden kan justeras, läs vid beskrivningen) Damvanten har ett skilt 
mönsterdokument.

Garn: Vanten på bilden är stickad i 7-veljestä från Novita. Vantarna kan naturligtvis också 
stickas i andra garn med motsvarande tjocklek, exempelvis Drops Karisma, Gjestal Janne 
eller Lettlopi.

Du behöver ca 50 g av vardera två färger.

Stickor: strumpstickor 3,5 mm – 4 mm eller det du behöver för att få en stickfasthet på ca 
18 m/10 cm.

Beskrivning:

Lägg upp 48 maskor med färg A och stickor 3,5 mm och fördela maskorna på fyra stickor, 
12 maskor på varje sticka. Varvbyte mellan st I och IV. Sticka resårstickning runt med 2 rm 
och 2 am. När resåren mäter ca 8 cm byter du till stickor 4 mm och slätstickning. Sticka 5 
varv. Fortsätt enligt diagrammet.

På tionde varvet i diagrammet ska du sticka in en markeringstråd för tummen enligt 
följande:

Höger tummarkering: Sticka från början av varvet (alltså sticka nummer I) 2 maskor. Sticka 
sedan 7 maskor i ett kontrastfärgat garn. Flytta dessa maskor tillbaka och fortsätt med 
diagrammet varvet ut.

Vänster tummarkering: Sticka alla maskorna
på sticka I och 3 de tre första maskorna på
sticka II. Sticka sedan 7 maskor i ett
kontrastfärgat garn. Flytta dessa maskor
tillbaka och fortsätt med
mönsterdiagrammet varvet ut.

När diagrammet är färdigt stickat fortsätter
du med slätstickning färg B. Här kan du
justera längden på vanten genom att sticka
flera eller färre varv innan hoptagningarna.
Jag har stickat 3 varv. Du kan prova och
vanten bör nå över lillfngret innan du börjar
med hoptagningarna. På sticka I och III
minskar du i början av stickan. Sticka 1 rm,
1 öhpt ( dvs lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1
rm och dra den lyfta m över den stickade
maskan). På sticka II och IV minskar du i
slutet av stickan, dvs sticka tills 3 maskor
fnns kvar. Sticka 2 rm ihop, 1 rm. ppprepa
dessa hoptagningar vartannat varv 2

#slefvanten Sida 2 / 4



gånger och sedan varje varv tills du har 8 maskor kvar på arbetet. Ta av tråden, trä med nål 
genom maskorna, dra till och fäst väl.

Tummen:

Plocka upp maskorna runt markeringstråden både i övre och nedre kanten samt 1 maska i 
vardera sidan så du har 16 maskor. Ta bort markeringstråden. Fördela maskorna på 3 
stickor och sticka slätstickning runt med färg A i ca 5 cm eller tills halva tumnageln täcks. 
Sticka hoptagningarna så här. Sticka 2 rm ihop i slutet av varje sticka ppprepa varje varv 
tills 4 maskor återstår. Ta ihop dessa två och två, ta av tråden, trä med nål genom 
maskorna, dra till och fäst väl.

Avslutning:

Fäst alla trådar väl och blocka dina färdiga vantar.

Diagram:

Observera att tummarkeringarna är märkta med gult i diagrammet.
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Vad roligt att du ville sticka detta mönster. Finns du på instagram får du gärna använda
#slefvanten och #knitnitadesign om du lägger upp någon bild av vantarna där och tagga mig

med @knitnita så kan jag följa med och se vantarna som stickas runtom i stugorna.

Har du frågor eller har du hittat fel i mönstret är du välkommen att kontakta mig på e-
postadressen knitnitadesign@gmail.com
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