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91605 FINGERVANTAR MED TUMKIL
GARNKVALITÉ Mellanraggi (75% Ull ”Superwash”, 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 240 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid garnbyte)
MASKTÄTHET Ca 25-26 m x 18 v slätstickning med st nr 3 = 10 x 10 cm
STORLEKAR S(M)L(XL)
GARNÅTGÅNG Ca 60(70)80(90) g
STRUMPSTICKOR Nr 3 
TILLBEHÖR Maskhållare
DESIGN & TEXT Berit Lindberg och Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
STORLEKSGUIDE 

TIPS & RÅD  • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
 • Markera med en färgad penna den storlek du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 • Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller  
    den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.
 • Se vår fingervantskola för en steg-för-steg beskrivning: Beskrivning 91604 eller www.jarbo.se/stickskola-fingervantar.
 
FÖRKORTNINGAR m=maska, rm=rät maska, am=avig maska, v=varv, slätst=slätstickning

FÖRKLARINGAR Öka 1 m: Hämta upp tråden mellan m bakifrån med vänster sticka, sticka den rät i främre maskbågen, den blir då vriden.
 Stickar du med printfärgat garn och vill ha vantarna lika, så dra fram garn så att du kan börja vante två med samma 
 rapport i färgningen. Detsamma gäller för fingrarna - långfinger t.o.m. lillfinger börjar lika som pekfingret.

HÖGER VANTE Lägg med strumpstickor nr 3 upp 40(44)48(52) m. Fördela dessa över 4 strumpstickor och sticka resår (1 rm, 1 am) 
 i ca 8(8)8(8) cm. Numrera stickorna 1-4. Sticka sedan slätst i 8(8)8(8) v.  
 Tumkil: 
 På sticka 1: Sticka 2 rm, öka 1 m, 2 rm, öka 1 m, sticka v runt.  
 Sticka 2 v. 
 Nästa v och sticka 1: Sticka 2 rm, öka 1 m, sticka 4 rm, öka 1 m, sticka v runt.
 Sticka 2 v rm. 
 Nästa v och sticka 1: Sticka 2 rm, öka 1 m, sticka 6 rm, öka 1 m (= 8 m tumkil), sticka v runt.
 Sticka 2 v rm. 
 Fortsätt att öka för tummen på samma sätt vart 3:e v till du har 10(12)14(16) m tumkil. 
 Sticka 2 v rm.  
 Nästa v och sticka 1: Sticka 2 rm, sätt tumkilens 10(12)14(16) m på en maskhållare (eller en garntåt) och spara till senare. 

Lägg upp 2(2)2(2) nya m över tummens m, sticka v runt. 
 Sticka runt i slätst i ytterligare 3½(4)4½(5) cm. På sista v stickas till 6(7)7(8) m återstår, dessa blir pekfinger. Sätt de 
 stickade m på sticka 3 och 4 på en maskhållare.
 Sticka 1 och 2 = vantens insida
 Maskhållaren = vantens ovansida 

 Sticka för fingrarna enligt följande: 
 Pekfinger: Sticka de sista 6(7)7(8) m på sticka 4 och de första 6(7)7(8) m på sticka 1. Sätt över rest m på sticka 2 och 

låt dem vila. Lägg upp 3 nya m mellan fingrarna på en tredje sticka = 15(17)17(19) m. Sticka runt i slätst i ca 6½(7)7½(8) 
cm. Nästa varv: *2 rm tills*, upprepa *-* ytterligare 2(3)3(3) ggr, 3 rm tills, *2 rm tills*, upprepa *-* ytterligare 2(2)2(3) 
ggr. Ta av garnet och dra genom rest m.

 Långfinger: Anslut en ny tråd och sticka 5(5)6(6) m från de vilande m på vantens insida, lägg upp 3 nya m mellan 
 fingrarna, sticka 5(5)6(6) m från vantens ovansida, samt sticka upp 3 nya m i de upplagda m från pekfingret = 16(16)18(18) m. 
 Fördela m på 3 strumpstickor och sticka runt i slätst i ca 7(7½)8(8½) cm. Nästa varv: Sticka 2 rm tills 8(8)9(9) ggr. 
 Ta av garnet och dra genom rest m.
 
 Ringfinger: Anslut en ny tråd och sticka 5(5)6(6) m från insidan, lägg upp 3 nya m mellan fingrarna, sticka 5(5)6(6)  m 
 från ovansidan, samt sticka upp 3 nya m i de upplagda m från långfingret = 16(16)18(18) m. Fördela m på 3 strumpstickor 

och sticka runt i slätst i ca 6½(7)7½(8) cm. Nästa varv: 2 rm tills 8(8)9(9) ggr. Ta av garnet och dra genom rest m.
 
 Lillfinger: Anslut en ny tråd och sticka de resterande 4(5)5(6) m från insidan, 4(5)5(6) m från ovansidan samt sticka 

upp 3 nya ur ringfingrets uppladga m = 11(13)13(15). Fördela m över 3 strumpstickor och sticka runt i slätst i 
 ca 4½(5)5½(6) cm. Nästa varv: 2 rm tills 4(5)5(6) ggr, 3 rm tills. Ta av garnet och dra genom rest m. 
 
 Tumme: Anslut en ny tråd och sticka de vilande m samt sticka upp 4 m på ovansidan av tummen så här: 1 m i nästa m, 
 2 m i de upplagda m, 1 m i nästa m på andra sidan = 14(16)18(20) m. Fördela m över 3 strumpstickor och sticka runt i slätst 
 i ca 4½(5)5½(6) cm. Nästa varv: 2 rm tills 7(8)9(10) ggr. Ta av garnet och dra genom rest m.
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a) Handomkrets (tum)
b) Handlängd (cm)

UNISEX - HANDSKAR
18,5-19,4a) Handomkrets (cm) 19,7-20,6 20,9-21,8 21,8-22,6 22,6-23,5
7,3-7,6 7,8-8,1 8,2-8,6 8,6-8,9 8,9-9,3

b) Handlängd (tum)
17,8-18,4 18,4-19 19-19,6 19,6-20,2 20,2-20,8

7-7,2 7,2-7,5 7,5-7,7 7,7-8 8-8,2
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4



VÄNSTER VANTE Lägg upp och sticka som höger vante fram till tumkilen.
 Tumkil: 
 På sticka 2: Sticka till 4 m återstår, öka 1 m, 2 rm, öka 1 m, 2 rm. Fortsätt varvet runt. 
 Sticka 2 v.
 Nästa varv och sticka 2: Sticka till 6 m återstår, öka 1 m, 4 rm, öka 1 m, 2 rm. Fortsätt varvet runt. 
 Sticka 2 v.
 Nästa varv och sticka 2: Sticka till 8 m återstår, öka 1 m, 6 rm, öka 1 m  (= 8 m tumkil), 2 rm. Fortsätt varvet runt.
 Sticka 2 v.
 Fortsätt att öka för tummen på samma sätt vart 3:e v till du har 10(12)14(16) m tumkil. 
 Sticka 2 v rm. 
 Nästa varv och sticka 2: Sticka fram till 12(14)16(18) m  återstår, sätt tumkilens 10(12)14(16) m på en maskhållare (eller 

en garntåt) och spara till senare. Lägg upp 2(2)2(2) nya m över tummens m, sticka 2 rm, fortsätt v runt. 
 Sticka runt i slätst i ytterligare ca 3½(4)4½(5) cm. På sista v stickas till 6(7)7(8) m återstår på sticka 2, dessa blir pekfinger. 
 Sätt de stickade m på sticka 1 och 2 på en maskhållare.
 Maskhållaren = vantens insida
 Sticka 3 och 4 = vantens ovansida

 Fingrar och tumme: Som högervantens fingrar, börja med pekfinger och m från sticka 2 och 3. Sätt över rest m på sticka 4.
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