
 Kalixvanten 

Kalix - vanten (damstorlek) 

 

Idé efter gammalt mönster på mössa stickad av Vifast 

Björklund Mössan finns i Nordiska museets samling, 

angiven som mössa från Neder-Kalix. 

  

Garn: 3-trådigt ullgarn, rött och svart. 

Stickor: nr 3   

Höger vante: 

Uppläggning med två fingrar (vänster hand) och en 

sticknål i höger hand: Använd rött och svart garn.   

Gör en ögla med båda färgerna runt en sticka, och sätt 

sedan röda garnet om pekfingret, svarta garnet 

om tummen. Lägg nu upp 44 maskor. 

Nederkanten: 

Efter uppläggningen, lägg fram de båda trådarna mot dig 

mellan nålarna och sticka avig tvåändsstickning i 2 varv. 

På första varvet tar du bakre garnet över det främre och 

stickar sedan avigt. 

Sätt alltid tillbaka garnet mot dig. Följden blir att det blir 

varannan röd och svart maska. 

På andra varvet tar du det bakre garnet under det främre 

och stickar avigt. 

Fortsättning vanten: Det är bara att sticka räta maskor 

efter mönstret. Alltså 2 varv innan mönsterfärgen sätts in. 

Mönstret stickas runt om vanten. 

Efter 33 varv sätts tumtråden på sticka 3 över 9 maskor 

med början 1m från kanten. 

Fortsätt därefter med mönsterstickningen i 28 varv till. 

Börja då med hoptagning. 

Hoptagning sker längst ut i kanterna (kallas flat hoptagning). 

1 varv hopt. 

1 v. utan hopt. 

1 varv hopt. 

1 v. utan hopt. 

Därefter hoptagning varje varv tills 8 m återstår. Dra igenom garnänden och fäst. 

Vänster vante: Stickas likadant, men tumtråden sätts på sticka 2, 1 m från kanten. 

Tummen: Ta bort tumtråden. Sätt 9m+9m, och plocka 2m på vardera sidan av tumhålet på 4 

stickor = 22 m. 



Sticka mönstret som på vanten runt om i 18 varv. Därefter flat hoptagning varje varv. De sista 

6 m dras igenom med garnet.    Fäst alla garnändarna noga, särskilt i tummens nedre sidor, så 

det inte blir något hål. Tummen kan du sticka enfärgad om du önskar det. 

Flätor och tofsar: Gör två flätor och två tofsar och fäst dem i vanten längst ned motstående 

sida till tummen. 

    

   Exempel på Kalix-vantar 

  

  

 


