
VANTAR I VIKING NATURGARN 

4 nystan Naturgarn a 50 gr 

Kort dubbel kroknål nr 7 

 

Detta är ett grundmönster som passar mig och min krokning, du kanske krokar hårdare eller lösare. 

Det bästa är att hela tiden mäta och prova sig fram. Alla mått och maskantal är därför ungefärliga. 

Ett tips är att arbeta växelvis på vantarna. Gör ett moment åt gången på varje vante. Då blir de klara 

samtidigt plus att de blir exakt lika. 

”Tänk” stickning vad det gäller ökningar och minskningar. Kan man sticka ett par vantar med tumkil, 

är det lättare att förstå hur jag menar. 

 

Lägg upp 22 lm (24 om du vet att du krokar hårt), och slut till en ring med en sm. 

Kroka ett varv vanligt. 

Gör sedan ett varv från avigsidan (plocka upp maskorna runt ”stolpen” på avigsidan). Detta gör att du 

får en kant som inte rullar sig. 

Fortsätt sedan att kroka runt som vanligt i ca 5 varv. 

Öka 4 m för tummen, man ökar 1 m per varv (vänster vante – öka varje varv genom att plocka upp en 

m framför 11:e m – höger vante – plocka varje varv upp en bakom 12:e maskan) 

Kroka två varv efter ökningarna. 

Tumhål – vänster vante- kroka 8 m, hoppa sedan över 7 m, samtidigt som du lägger upp tre nya för 

tumgreppet (linda garnet 3 varv runt nålen.  (Höger vante – kroka 12 m, hoppa över 7, samtidigt som 

du lägger upp 3 för tumgreppet)- 

Kroka 8 varv 

Börja sedan minska genom att ta ihop 2 m 2 ggr på varje sida av vanten. Detta görs varje varv tills 

maskorna är slut. (Man minskar alltså 4 m per varv) 

Tummen – plocka första varvet ca 10 m till tummen. 

Kroka runt ca 6 varv, maska sedan av genom att ta ihop maskorna två och två. Dra trådarna igenom 

de sista fem maskorna. 

Fäst trådarna och rugga gärna upp insidan lite.  

 

Lycka till! 


