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Flätvantar  

 
Dessa vantar är ganska tunna och passar på höstpromenaden. Det är en enkel konstruktion 

på vantarna men flätstickning i två olika färger som avviker från grundfärgen är väldigt pilligt 

och absolut inte ett flätprojekt för någon som inte är van vid flätstickning. Man kan så klart 

göra vantarna enfärgade och då slipper man den värsta ”pilligheten”.  

Material  

Garn: Katia Merino baby. 2 nystan vitt nr 1 och ett nystan vardera av brun 63 och blå 8. 

Stickor nr: Strumpstickor 2,5 till mudden och strumpstickor 3,5 till resten av vanten. 

Stickfasthet:  26 m/10 cm. 

Storlek: Liten dam 

Övriga tillbehör: Flätsticka som är tunnare än storlek 3,5, 4 stickmarkörer, en nål att fästa 

trådar med. 
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Mönster ”Linking ovals”: 

Varv 1: 2 am, F4B, 2 am. 

Varv 2: 2 am, 4 rm, 2 am. 

Varv 3: 1 am, V3B, V3F, 1 am.  

Varv 4: 1 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 am. 

Varv 5: V3B, 2 am, V3F. 

Varv 6: 2 rm, 4 am, 2 rm. 

Varv 7: 2 rm, 4 am, 2 rm. 

Varv 8: 2 rm, 4 am, 2 rm. 

Varv 9: V3F, 2 am, V3B. 

Varv 10: 1 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 am. 

Varv 11:  1 am, V3F, V3B, 1am 

Varv 12: 2 am, 2 rm, 2 am. 

F4B: Sätt 2 maskor på flätsticka bakom arbetet, sticka 2 maskor rätt från vänster sticka, 

sticka de 2 maskorna från flätstickan rätt. 

V3B: Sätt 1 maska på flätstickan bak, sticka 2 maskor rätt, sticka maskan från flätstickan 

avigt. 

V3F: Sätt 2 maskor på flätstickan fram, sticka 1 maska avigt, sticka de 2 maskorna från 

flätstickan rätt. 

   

Att tänka på innan du börjar: 

Denna vante är gjord efter min egen hand och jag har jättesmå händer (Korta men knubbiga 

fingrar). För att du ska få en vante som passar just dig kommer ett avsnitt sist i denna 

instruktion om hur du enkelt justerar storleken, läs gärna där innan du börjar göra din vante 

så att du får rätt storlek. 

Om du ska göra flätan i två färger tänk på att alltid sticka vitt på vitt, brunt på brunt och blått 

på blått (eller vilka färger du nu valt). Det kan bli rörigt när du börjar med flätorna men håller 

du bara detta i minnet blir det genast mycket enklare. 

Start:  

Lägg upp 52 maskor på strumpstickor 2,5 mm och fördela dem på 3 stickor såhär: Sticka 1: 

26 maskor, sticka 2: 13 maskor, sticka 3: 13 maskor. Sticka runt i resårstickning 2 rm, 2 am i 

25 varv. (ca. 6 cm). Sticka ett varv med bara räta maskor samtidigt som du byter till stickor 

3,5 mm. 

Startvarv Vänstervante på sticka 1:  

6 rm (vitt), placera markör, 3 am (vitt), placera markör, *2 am (vitt), 2 rm (brunt), 2 rm 

(blått), 2 am*, placera markör, 3 am (vitt), placera markör, 6 rm. Sticka 1 och 2 stickas rm 
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över alla maskor. Börja nu att sticka enligt mönster “Linking ovals” mellan*-*, aviga maskor 

mellan 1:a och 2:a markören samt mellan 3:e och 4:e markören. Övriga maskor stickas 

enbart räta maskor.  

 

Tummens placering vänstervante: Tummen stickas på efteråt, och du förbereder genom att 

istället för det vanliga garnet stickar du in en garnbit där tummen ska vara, över tio maskor. 

Vänstervantens tumme placeras på de sista 10 maskorna på sticka 3, jag räknar varv 

noggrant så den hamnar på varv 10 på 2:a rapporten. Bäst är att mäta på handen. Ja, du 

måste klippa av “huvudgarnet” (vitt i mitt fall) innan tummaskorna och sedan påbörja det 

igen efteråt. Det är dock bara bra då det lätt blir hål vid tummen och dessa trådstumpar är 

bra att sy ihop hålen med. 

Startvarv Högervante på sticka 1: 

6 rm (vitt), placera markör, 3 am (vitt), placera markör, *2 am (vitt), 2 rm (blått), 2 rm 

(brunt), 2 am*, placera markör, 3 am (vitt), placera markör, 6 rm. Sticka 2 och 3 stickas rm 

över alla maskor. Börja nu att sticka enligt mönster “Linking ovals” mellan*-*, aviga maskor 

mellan 1:a och 2:a markören samt mellan 3:e och 4:e markören. Övriga maskor stickas 

enbart räta maskor.  

Tummens placering högervante: Sticka in en garnstump över de första 10 maskorna på 

sticka 2. 

http://www.annimia.com/


www.annimia.com 
 
 
 

 
Original design by Maria Forzén 

www.annimia.com   *****    Instagram: @annimia77   *****   Facebook: Annimia 

Topp: Sticka enligt mönster tills du når långfingrets spets. Nu kan du klippa av flätans garn 

(blått och brunt i mitt fall) och enbart sticka med vitt. 

Toppvarv 1: Sticka ihop alla maskor rätt 2 och 2. 

Toppvarv 2: räta maskor varvet ut. 

Toppvarv 3: Sticka ihop alla maskor rätt 2 och 2. 

Klipp av garnet och dra det genom resterande maskor. 

 

Tumme 
Dra ut garnstumpen för tummen och trä upp maskorna som bildas (både över och under) på 

2 stickor. Plocka upp en maska i varje sida också och nu bör du ha 22 maskor (om du stickade 

garnstumpen över 10 maskor. Fördela på 3 strumpstickor och sticka runt i slätstickning (räta 

maskor) tills stickningen når tumspetsen. (Markera start på varvet och räkna helst varven så 

att du gör lika många varv på andra vanten.) Sticka ihop maskorna 2 och 2 rätt. Klipp av 

garnet och dra det igenom maskorna som är kvar. Fäst alla trådar och passa samtidigt på att 

sy ihop eventuella hål som bildats vid tumstarten. 

Anpassa storleken 

Det är lätt att anpassa detta mönster så att vantar passar näst intill perfekt. Börja med att 

mäta handens vidd, det mäter du vid tumvecket. Detta blir vantens vidd. För att få fram 

maskantalet med Katia Baby Merino som har masktäthet 26 maskor på 10 cm så räknar du 

så här: (handens vidd * 26)/10= antalet maskor du ska lägga upp. Avrunda så att antalet blir 

delbart med 4 (så att du ska kunna göra resåren 2 rm, 2 am.)  

Nu måste tänka till lite på hur du ska få flätmönstret på mitten av ovansidan. Hälften av 

maskorna ska hamna på sticka 1 och andra halvan ska fördelas på stickor 2 och 3. 

Flätmönstret inklusive de aviga maskorna (alla maskorna som jag placerar mellan 

stickmarkör 1 och 4) består av 14 maskor. Halva maskantalet – 14 = ska fördelas på var sida 

om dessa 14 maskor och ska stickas rätt. 

Tummen blev rymlig på min vante så jag tror att 10 maskor är lagom även för större händer. 

Det skulle nog vara bättre med 8 maskor för mig. 
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