
OBS! Den här beskrivningen är inte, och kommer inte att bli, färdigställd. Därför saknas uppgifter om masktäthet och beskrivning 
av tummen. Diagrammet avser ett (alldeles för stort) maskantal på 72 m. Mönstret är ändå publicerat som inspiration för 
uppläggning med i-snodd, hopstickning av en vanttopp eller en egen vante med det lilla stjärnmönstret från Estland.  
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*maskantalet är för fel, räkna om till 60-64 maskor istället. 
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Tumvantar med i-snodduppläggning  
 
Material. Tvåtrådigt ullgarn i en ljus bottenfärg, en 
mörkare mönsterfärg och en rest av en stark 
konstrastfärg. Stickor 2,5 mm. 
 
Tekniktips. Judy Beckers Magic Cast-On: 
http://knitty.com/ISSUEspring06/FEATmagiccaston.html 
Att sticka en i-snodd: http://vimeo.com/11275515 
Vantarna kan stickas med Magic Loop: 
http://www.garnstudio.com/lang/se/video.php?id=120  
Om stickningen vrängs ut och in på rundstickan tar 
mönstergarnet yttervarv och drar inte ihop 
stickningen i skarvarna mellan stickorna.  
 
Uppläggning. Med kontrastgarnet läggs 8 m upp på 
två strumpstickor med Judy Beckers Magic Cast-On 
(4 m per sticka). Låt de fyra maskorna på den undre 
stickan hänga under tiden du stickar en i-snodd över 
de fyra maskorna på den övre stickan. Sticka till 
snodden är 71* varv. Lägg stickorna parallellt med 
snodden ”räta mot räta” och sticka ihop + maska av 
maskorna. Du har nu en snodd hopstickad till en 
cirkel. Ta av kontrastgarnet. 
 
Vante. Med det ljusa bottengarnet plockas 72* upp 
ur snodden/cirkeln. Sticka vantens mönster enligt 
diagrammet som upprepas två gånger på bredden 
för vantens båda sidor. Sticka upp till markering för 
tumhål. Sätt de markerande 12 maskorna på en tråd 
och lägg upp 12 nya m bakom.  Sticka till 
markeringen för hoptagningar i vantens sidor. 
 
Vantens topp.  Ta av två trådar om ca 40 cm vardera 
av kontrastgarnet. Sticka in en tråd i var sida enligt 
markering i diagrammet. Fortsättningsvis stickas den 
markerade sidmaskan med kontrastfärg hela vägen 
upp till toppen, den kommer att ligga mellan de två 
hoptagningarna i sidan. Låt trådarna i kontrastfärg 
hänga kvar i var sida och sno dem om de andra två 
garnerna för att undvika hål när det är dags att 
sticka maskan mellan hoptagningarna. När det är 8 
m kvar tas garnet av och träs två gånger genom 
maskorna. Dra åt och fäst väl. 
 
Tumme.  
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