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 STICKNING

Supersnabbt stickprojekt för tjocka och tunna garner!

DEN PERFEKTA SISTA-MINUTEN-
GÅVAN TILL EN LITET BARN PÅ 
3-5 ÅR, OCH STORLEKEN KAN 

LÄTT ÄNDRAS! HURRA!

2-TIMMARS-VANTEN

MATERIAL

Den här vantbeskrivningen är gjord för tjockt garn och innefattar även två smarta 
teknikinstruktioner på en uppläggning respektive en avmaskning. När du väl stickat ett 
par är det lätt att anpassa efter alla typer av garn och för alla storlekar. Jag hoppas du 
blir nöjd och om du inte gjort det innan, att du kommer att bli lika exalterad som jag 
över den turkiska uppläggningen, samt att den sydda avmaskningen kommer att vara 
mumma för dina ögon och din bekvämlighet.

Har du frågor mejla mig gärna på fishbonette@gmail.com

/Janette Millbom

FÖRKORTNINGAR

Garn: 
Drops Eskimo
2-trådigt restgarn i ull för 
ögonen

Stickor: 
7 mm rundsticka. Ett par 
tunnare strumpstickor eller 
rundsticka.  2,5 mm virknål.

Övrigt: 
Stoppnål.
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Stickat:
m
rm
2rtills
1x1 resår
Ö1

Virkning:
lm
sm
fm
hst
st
 

maska
rät maska
2 räta tillsammans
resår av 1 rät, en avig
öka en maska

luftmaska
smygmaska
fast maska
halvstolpe
stolpe

MERA HJÄLP

Om du vill se teknikerna i 
rörliga bilder är mina tips:

Turkisk uppläggning hittar du på 
youtube som ”Turkish cast-on” 
Den visas både höger- och 
vänsterhållen men det spelar 
egentligen ingen roll vilket håll 
man gör den. I det här mönstret 
beskrivs den vänsterhållen.

För den sydda avmaskningen 
rekommenderar jag
Knittinghelp.com’s video

http://www.knittinghelp.com/video/play/tubular-bind-off
http://www.knittinghelp.com/video/play/tubular-bind-off


Använd en rundsticka. Gör en 
löpögla och sätt den på ena 
spetsen. Vik tillbaka andra 
spetsen men låt den hänga en 
bit framför.
Veva garnet UPPÅT runt 
stickan och tråden. Veva lika 
många gånger som du ska ha 
maskor plus några extra. (i det 
här fallet 6+extra)

TURKISK UPPLÄGGNING

Vänd på arbetet, dra ut spetsen och skjut tillbaka den andra spetsen in i maskorna, precis som vid magic loop.

Sticka så många maskor som du 
behöver (i det här fallet 6).

Släpp av resten av varven och lös 
upp löpöglan. Nu har du lika 
många maskor uppe och nere. 
Vänd och fortsätt sticka efter 
beskrivningen med magic-loop-
metoden.

Så här gör du:

Lägg upp 6x2=12 m med turkisk 

uppläggning beskriven ovan.

Sticka ett varv. 

Öka vartannat varv så här: 

*1rm, ö1, rm tills 1m återstår, 

ö1, 1rm*

Repetera *_* på andra stickan. 

Öka tills du har 12x2=24 

maskor.

Sticka rm tills du har 21 varv 

totalt.

Förbered för Elisabeth 

Zimmermans tumme, beskriven 

på sidan 3, genom att sticka 6m. 

Släpp garnet och ta fram en 

skräpgarnsstump i en annan färg 

och sticka 4 maskor med den. 

Skjut tillbaks dessa 4 maskor på 

vänstra stickan och plocka upp 

det vanliga garnet igen. Fortsätt 

sticka som om inget hade hänt. 

(Spegla andra tummen genom 

att sticka 2m, 4m i annat garn, 

skjut tillbaka, sticka med 

ordinarie garn igen) Sticka 7 

varv till.

Om du önskar byter du nu färg 

inför mudden och minskar så 

här: 4rm, 2rtills. Repetera tills 

varvet är slut.

Påbörja 1x1 resår tills du tycker 

att mudden är tillräckligt långt.

Maska av med den sydda 

avmaskningen beskriven på sid 4.
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Tumme

Plocka upp maskorna kring tumhålet med mindre 

stickor och avlägsna skräpgarnet. Nu har du 4+3 

maskor. Sticka med den vanliga stickstorleken 

och plocka upp en maska i varje sida, 4+1+3+1=9 

m. Sticka 10 varv.  Varv 11 stickar du ihop två 

maskor tills varvet är slut, klipper av garnet och 

drar det igenom maskorna.

Spegla den andra vanten genom att föra tillbaka 

10 maskor, sticka 4 rm i skräpgarn och lyft de 

resterande 6 maskorna.

Fäst alla trådar.

Dekorera med ögonen på sid 4.

Level 2

Nu när du nu kan principen kan du lätt sticka 

vantarna i andra tjocklekar. Bestäm bara hur 

många maskor du vill starta med, färre maskor 

ger en spetsigare vante. Öka tills den är 

tillräckligt bred, sticka så långt som du behöver 

till tumhålet, gör tumhålet så brett som du vill, 

fortsätt sticka tills du kommer till mudden. Gör 

vilken typ av mudd du vill. Plocka upp och sticka 

tummen så lång som du vill ha den. 

Mer att sticka!
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                      Kreera.

                      Dekorera.

                      Ge bort.

TAPPAT EN VANTE? INGA 
PROBLEM, MAMMA STICKAR 

EN PÅ NOLLTID!



VIRKADE ÖGON

Varv 1: 6 fm i en magisk ring. Slut med en sm.

Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m) Slut med en sm i nästa färg.

Varv 3:  1 lm, 1 fm i samma fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa fm, 

2 hst i nästa fm, 1 hst i nästa fm, 2 st i nästa fm, 1 st i nästa fm, 

2 st i nästa fm, 1 st i nästa fm, 2 hst i nästa fm, 1 hst i nästa fm, 

1 fm i samma fm, 1 fm i nästa fm 2 ggr, slut med en sm.

Om du vill ha ett större öga, virka ett varv till med ökning 

varannan maska. Slut med en sm.

Klipp av garnet tillräckligt långt för att kunna sy fast ögat med, 

dra igenom öglan och virka tre till innan du syr fast dom.

SYDD AVMASKNING FÖR 1X1 RESÅR
De två förberedande stegen:
1. Stick in nålen i första maskan som om du skulle 

sticka den avigt. Dra igenom garnet utan att ta av 
maskan.

2. Gå bakom den första maskan med nålen och stick 
in i den andra maskan som om du skulle sticka 
den rät. Dra igenom garnet utan att släppa av. (om 
du tycker det är krångligt kan du göra det i två 
steg: först går du in bakifrån och drar igenom 
garnet, sen in i maskan som om du skulle sticka 
den rät)

1. Stick in nålen som om du skulle 
sticka den rät, dra igenom garnet och 
släpp av maskan från stickan.

2. Gå framför den aviga maskan 
och stick in nålen i nästa maska 
som om du skulle sticka den 
avigt utan att släppa av. Dra 
igenom.

.

3. Gå in som om du skulle sticka 
nästa maska avigt, dra igenom och 
släpp av.

4. Gå bakom den räta maskan och 
stick in nålen i nästa maska som om 
du skulle sticka den rät. Dra igenom 
utan att släppa av.

Upprepa dessa fyra steg till slutet av varvet:
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