
 
Blåvita vantar och mössa 
 
Den här mönster stickning ser mer avancerad ut än den är. Man stickar bara med 1 färg i 
taget.  
 
Mönstret är anpassat till mig, vantar strl 8 ½ och huvudmått 52. 
 
Jag har använt: 
 
Garn: Ull 80% polyamid 20%  100 gr = 400 m. (Sockyarn från Mayflower) 
 
Stickor: 3 mm – rundsticka  
 
Allt är stickat i dubbelt garn 
 
Vantar: 
Lägg upp 48 m med blått (mf1) 
Sticka resår 2rm, 2am i 8 cm, eller till önskad längd på mudden. 
 
Sticka  1 varv med rm blått (mf1) och öka samtidigt till 52 m. 
 
Mönster: 
V 1: Vitt (mf2), rm hela varvet. 
V 2: Blått , *2rm, lyft 2m (vitt) , upprepa från * 



V 3: Blått,  *2rm, lyft 2m (vitt) , upprepa från * 
V 4: Vitt rm hela varvet 
V 5: Vitt am hela varvet 
 
Upprepa varv 2-5 till avmaskning för tummen, ca 7cm, eller 9 omgångar varv 2-5. Går lätt att 
räkna de aviga varven i vitt. 
 
Sätt av 10 m för tumme – vänster sida för vänster vante och höger sida för höger vante. 
 
Fortsätt mönsterstickning i ca 12 cm , eller 15 mönsteromgångar, eller så långt att  vanten 
når över ringfingret.  
 
Avmaska:  
Fortsätt mönsterstickckning  och gör 1 öhpt = lyft 1 m , sticka 1 m sticka 22m sticka ihop 2 m, 
1 öhpt = lyft 1 m , sticka 1 m sticka 22m sticka ihop 2 m = 48 m. 
 
Gör avm till dess det finns 12 m kvar, om dras ihop med hjälp av stoppnål. 
 
Tumme 
Plocka upp 10 + 10 m, och öka samtidigt till 24 m. 
Sticka  mönster i ca 5 cm eller 8 mönsteromgångar. Avmaska enl ovan till 6 m finns kvar, och 
dra  ihop dem. (Jag stickade de sista varven med enbart vitt i rm.) 
 
Mössa 
 
Lägg med blått garn upp 120 m, sticka 2rm, 2 am i ca  6 cm, eller så lång man vill ha 
mössresåren. 
 
Sticka varv med blått garn rm och öka till 140 m. 
V 1: Vitt (mf2), rm hela varvet. 
V 2: Blått , *2rm, lyft 2m (vitt) , upprepa från * 
V 3: Blått,  *2rm, lyft 2m (vitt) , upprepa från * 
V 4: Vitt rm hela varvet 
V 5: Vitt am hela varvet 
 
Upprepa varv 2-5. 
 
Sticka mönster ca 15 cm, eller 19 mönsteromgångar. 
 
Tag ihop enligt följande med början på mönstervarv 2: 
2 blå rm tillsammans, lyft 2 v m tillsammans = 70 m. 
 
Nästa v: 
1 r blå, lyft 1 v m, fortsätt varvet = 70m 
 
Nästa 2 v 
2 vita rätt tillsammans, 1 r varvet ut, = 46m                                  



2 am tillsammans , 1 am varvet ut, = 30 m 
 
Sticka varv rm med vitt= 15 m 
Sticka 2 rm tillsammans v ut, dra ihop maskorna. 
 
Mönster: Marianne Cronebäck 
 
 
 
 
 
 


