
ÅA-vanten 

Det var en mörkgrå höstmorgon i Vasa. En grupp slöjdstuderande vid Åbo Akademi fick som kursuppgift att 

formge och planera en ÅA-vante. Vantens ÅA-mönster ger en symbolisk koppling till Åbo Akademis logo 

och färger. Till bladmönstret på mudden hämtades inspiration från Åbo Akademis sigill och hjärtat 

symboliserar #åakärlek och gemenskap. Arkitekturen i foajén i Vasa gav inspiration till spiralmönstret på 

vantens kanter.  

Med ÅA-vanten vill vi skapa en känsla av gemenskap och samhörighet. Du kan delta genom att sticka ÅA-

vanten, ta ett foto och publicera bilden med #ÅAvante. Vi önskar dig sköna stickningsstunder och hoppas du 

får ett par varma och sköna ÅA-vantar. 

Välj din egen favoritfärgkombination utgående från ÅA:s färgschema.  

#ÅAvante 
 



Stickbeskrivning 

Storlek: Vuxen M  

Garn: Yllegarn (100g≈260m), ca 50g/färg  

Stickor: 3 eller 3,5 stickor eller enligt handlag 

Stickfasthet: 28m/10cm 

Design: Studerande inom Slöjdvetenskap vid 

Åbo Akademi, 2021  

 

Höger vante 

Lägg upp 54 maskor med bottenfärgen och 

fördela maskorna på fyra stickor (13 maskor 

sticka I och III, 14 maskor på sticka II och IV). 

Varvet byts mellan sticka IV och I. 

Börja med att sticka resårstickning (1 rät, 1 

avig) i 3 varv enligt mönsterdiagrammet.  

Fortsätt sticka räta maskor enligt 

mönsterdiagrammet varv 4–18.  

Tips! Om man behöver en bredare vante, kan 

man lägga till 1 maska på varje sticka under varv 

19 enligt förslaget i mönsterdiagrammet 

(markeras med +). 

Fortsätt att sticka enligt mönsterdiagrammet 

varv 19–35. OBS! När mönstrets enfärgade 

bredd är fler än 3 maskor, tvinna garnen med 

varandra på avigsida alltid efter tre maskor, för 

att undvika långa lösa trådar på insidan av 
vanten. Tips! För att få ett snyggt resultat lönar 

det sig undvika att tvinna garnet på samma 

ställe i varje varv.  

Sticka varv 36: sticka den första maskan enligt 

mönster. Sticka sedan 9 maskor med ett annat 

garn för tumhålet (markerade med rött i 

diagrammet). Flytta maskorna som du stickat 

med det andra garnet tillbaka till vänster sticka 

och fortsätt med slätstickning enligt mönstret. 

Sticka ännu varv 37–60 enligt diagrammet. Om 

vanten är i rätt storlek (så att den täcker 

pekfingret) kan du fortsätta med resterande 

varven. Tips! Om vanten ännu är kort kan du 

sticka några varv med bottenfärgen, tills vanten 

täcker pekfinger.  

Varv 61–73 stickas enligt mönsterdiagrammet. 

Börja med minskningar. Sticka I: gör en 

överdragshoptagning. D.v.s. flytta en maska 

till höger sticka, sticka sedan en maska rät och 

lyft den ostickade maskan över den stickade 

maskan. Fortsätt enligt mönsterdiagrammet.  

Sticka II: sticka enligt mönster tills du ha två 

maskor kvar, sticka två maskor räta ihop med 

varandra.  

Sticka III: Gör minskningen likadant som i sticka 

I. Sticka IV: Gör minskningen likadant som i 

sticka II. 

Sticka med ihoptagning på varje varv tills sex 

maskor återstår. Klipp av garnet, trä genom 

maskorna och fäst väl på avigsidan.  

Tumme 

Ta bort den olikfärgade tråden vid tumhålet och 

plocka upp maskorna på stickorna längs 

tumhålets övre och nedre kant. Plocka upp extra 

maskor på båda sidorna så att det finns totalt 24 

maskor för tummen. Fördela sex maskor på 

varje sticka och sticka handflatans mönster 

(varannan bottenfärg och mönsterfärg). När du 

har stickat 5 cm eller när hälften av tumnageln 

täcks börja med minskningar. Sticka ihop de 

två första maskorna på varje sticka tills 4 

maskor återstår. Klipp av garnet och trä genom 

maskorna, fäst väl på avigsidan.  

Vänster vante 

Stickas likadant som höger vante, men 
spegelvänt, dvs. gör tumhålet på sticka II. 

 

Montering 

Ånga vantarna lätt. 

Ta gärna ett foto av vantarna och publicera fotot 
med #ÅAvante 



Mönsterdiagrammet 


