
VANTER
- med snoninger

Design og opskrift: Birthe P, GarnGalleriet
Vist i damestørrelse i ufarvet Opus fra GarnGalleriet.

Garn og pinde:
GarnGalleriets Opus (100% BFL-uld, 350 meter / 100 gram), 100 gram. Garnet bruges dobbelt.
Strømpepinde 3,5 mm samt en hjælpepind til snoningerne.

Strikkefasthed:
22 masker = 10 cm i glatstrikning.

Størrelse:
Damestørrelse.
(Ønskes en stor damestørrelse kan vanterne strikkes på pinde 4 mm i stedet for)

Sådan gør du:
Slå 44 masker op, 11 på hver pind. Strik rundt. Første omgang strikkes vrang, 2. omgang ret, 3. 
omgang vrang.

Strik parentesen herunder på 1. og 2. strømpepind, der udgør håndryggen. 3. og 4. strømpepind 

(håndfladen) strikkes glat ret hele vejen.
(2 vr, 3 r, 2 vr, 3 r, 2 vr, 3 r, 2 vr, 3 r, 2 vr) de første 10 omgange.

GarnGalleriet, Rimmersvej 12, 8680 Ry – tlf. 21158823
www.garngalleriet.dk



På. 11. omgang laves snoninger på håndryggens pinde:
2 vr, sæt 4 m på en hjælpepind foran arbejdet, 3 r, 1 vr, strik hjælpepindens masker 1 vr, 3 r. Gentag. 
Slut med 2 vr.
Fortsæt med at strikke parentesen de næste 11 omgange, fulgt af snonings-omgangen.

Samtidig: Når arbejdet måler 8 cm påbegyndes tommelfingerkilen.
Venstre hånd:
Kilen laves på pind nr 4 (håndfalden). Strik hen til de sidste 4 masker. 1 lænkeudtagning, 2 r, 1 

lænkeudtagning, ret pinden ud. Strik 3 omgange uden udtagninger. På næste omgang strik til der er 
6 masker tilbage på 4. pind, 1 udt, 4 ret, 1 udt, ret pinden ud. Strik på samme måde, med to masker 
mere i kilen for hver udtagningsomgang, indtil kilen har 14 masker. Sæt de 14 masker på en snor og 

slå 2 nye masker op i mellemrummet. Fortsæt med at strikke vanten rundt.

Højre hånd:
Her laves kilen på pind nr. 3. Efter samme princip, blot strikkes kilen i begyndelsen af pinden: strik 2 

m, 1 udt, kilemasker, 1 udt, ret pinden ud.

Aflukning:
Når vanten netop dækker pegefingeren lukkes af sådan her:
På første og tredje pind: 2 ret sammen i begyndelsen af pinden. På anden og fjerde pind: de to sidste 
masker strikkes drejet ret sammen (eller evt. ssk). Indtagningerne strikkes på hveranden omgang indtil 
der er 8 masker på hver pind. Strik en omgang uden indtagninger og derefter laves indtagningerne på 
hver omgang indtil der er 4 masker tilbage på hver pind. Sæt maskerne på en snor eller 
sikkerhedsnåle, og vend vanten med vrangen ud. Sæt maskerne tilbage på 2 strømpepinde: 
håndryggens 8 m på en pind og håndfladens 8 masker på en anden. Strik maskerne fra de to pinde 
sammen to og to, idet der lukkes af.

Tommelfinger:
Sæt kilens 14 masker på strømpepinde. Strik 5 nye masker op ind mod hånden, 19 masker i alt. Fordel 
maskerne jævnt på 3 pinde. Strik glat ret rundt, og stik på 1 omgang den første og den sidste 
opstrikkede maske sammen med nabomasken fra kilen, så der i alt er 17 masker.
Strik rundt indtil tommelen næsten er dækket når vanten prøves på. Strik på næste omgang 2 r sm, 1 

ret. Gentages omgangen rundt. På næste omgang strikkes maskerne sammen to og to. Bryd garnet. 
Luk maskerne af ved at trække garnet gennem maskerne idet de strikkes. Hæft ender og vask.
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