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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

Sticka hela arbetet med dubbelt garn.

Lägg upp 32 maskor och fördela 8 m på varje 
sticka. Börja med 1 tråd grönmelerat garn och 1 
tråd grönt garn. Sticka åsar och dalar, totalt 5 åsar 
och 4 dalar. 

Dalarna stickas med slätstickning med avigan ut, 
åsarna stickas med vanlig slätstickning. Varje ås 
respektive dal har 4 varv.

Börja med en ås med det grönmelerade och 
gröna garnet. Dalarna stickas med dubbelt brunt 
garn.

Efter de 5 åsarna och 4 dalarna, fortsätt med slät-
stickning och dubbelt grönt garn. Sticka 8 varv. 
Börja sedan med tumkilen. Öka 1 m genom att 
sticka två ggr i maskan (först framifrån och sedan 
bakifrån). 1 rät m och sedan samma ökning igen. 
Öka vartannat varv tills du har 15 m. Sätt mas-
korna på en nål. 

Lägg upp 3 m bakom tumkilen. Minska dessa 
maskorna vartannat varv till du har 32 m. Sticka till 
önskad längd. Sedan kommer fingrarna, sticka på 
3 stickor.

Lillfinger: Börja på motsatt sida från tummen. 
Tag 4 m från var sticka och lägg upp 4 nya m mot 
ringfingret. Sticka dessa 12 m till önskad längd.

Ringfinger: Gör likadant som med lillfingret, men 
plocka upp de 4 nya m mot lillfingret.

Långfinger: Gör likadant igen, men plocka upp 
mot ringfingret.

Pekfinger: Tag de 8 m som är kvar, plocka upp 4 
och maska av vid önskad längd genom att sticka 
maskorna tillsammans två och två. När du har 6 m 
kvar, dra igenom garnet och fäst ordentligt.

Tumme: Tag kilens 15 m och plocka upp 3 m. 
Sticka till önskad längd. Tag ihop m två och två 
tills du har ca 6 m kvar. Drag garnet igenom. 

Fäst trådar och du har en underbart vacker och 
värmande fingervante.

Fingervantar med inbyggd pulsvärmare

Garn: Super Kid Mohair
Garnåtgång: 5 nystan (1 n. grönmelerat, 1 n. brunt, 3 n. grönt)
Storlek: Dam, One size
Strumpstickor: nr 4
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design


