
BOXER-
VANTAR
Strumpstickor 3 mm, 
stickade i hjortröd 
och mörkbrun färg, 
norska Rauma Finull
Profilmönster: s.3-4

Lägg upp 60 m. Fördela på 4 
strumpstickor = 15 m/sticka. 

Sticka 20 varv resår, 2r 2a.   Välj i 
vilken färg räta respektive aviga 
maskor ska stickas i. 
Nu ska mönster påbörjas, på vant-
ens framsida. Välj om boxerprofil 
ska vara hjortröd eller mörkbrun. 
Om inget namn läggs till i mönstret, 
sticka dessa varv i bakgrundsfärg, 

och sno trådarna på baksidan. 
Vantens insida: sticka varannan 
maska hjortröd, varannan mörk-
brun. 
OBS, när 22 varv med rutmönster är 
stickade, sätt 11 maskor på en tråd, 
eller en stor säkerhetsnål för att 
senare sticka tummen. 
Sticka boxerprofil enligt mönster ≈
28 m x 38 varv.  Välj om du vill 
markera örat i bakgrundsfärgen. 
Efter boxerprofilen, fortsätt sticka 
sista varven i bakgrundsfärg, sno 
trådarna på baksidan för att få med 
båda färgerna. 
Från resåren, ska totalt 55 varv 
stickas, sedan börjar man med att 
maska av. 
Maska av: Sticka 1: sticka de två 
första maskorna tillsammans, 
sticka resten av maskorna.   Sticka 
2: sticka alla maskor tills två 

maskor är kvar på stickan, sticka 
ihop dessa två.   Sticka 3 = stickas 
som sticka 1. Sticka 4 = stickas  som 
sticka 2. 
Sista 6 m, klipp av garn och dra 
tråden genom alla maskorna. Fäst 
trådarna. 
Tummen: Plocka upp 11 maskor 
från tråd/säkerhetsnål. Samt 11 
maskor på andra sidan av tumhålet 
och på sidorna. = 22 maskor. Förde-
la på 4 stickor.   Sticka i 
slätstickning, tills tummen når till 
hälften av tumnageln. Då är det 
dags att börja maska av.   Sticka 
ihop 2 maskor varvet ut = 11 m kvar. 
Sticka även på nästa varv ihop 2 m 
varvet ut.   Ta av garnet och dra 
tråden genom sista maskorna.  Fäst 
tråden. 

Med två garnfärger och lite envishet kan du sätta 
boxermotiv på det du stickar. Här får du mönster 
till vantar, mössa, mobilfordral och ett sittunder-
lag. Men du kan såklart också själv arbeta fram 
dina egna mönster. 

Boxerprofilen är hämtad från Boxerklubbens 
logotype, profilen har vi lagt ut på 30 och 90 

maskors bredd. Det finns också en profil för 
korsstygn.

För att sticka med två färger behöver du tvinna 
tråden på baksidan. Det finns olika sätt att hålla 
garnet vid flerfärgsstickning, tips kring detta 
hittar du på nätet. 

STICKMÖNSTER

Extra material 

1.

Förkortningar: m: maska a:avig maska  r: rät maska  v: varv

Text: Annette Cederlund & Helena Fredriksson

MOBIL-
FODRAL 
Strumpstickor 3 mm, 
stickat i hjortröd 
och mörkbrun färg, 
norska Rauma Finull
Profilmönster: s.5

Lägg upp 60 m. Fördela på 4 
strumpstickor = 15 m/sticka. 
Sticka först 10 varv i mörkbrunt. 
Boxerprofilen: Börja sticka boxer-
profil enligt mönster 30 m x 40 varv 
på fodralets framsida, i hjortrött. 
Baksidans 30 maskor stickas i 
mörkbrunt. Sno tråden på baksidan 
för att få med båda färgerna, 

fodralet blir samtidigt tjockare och 
skyddar bättre.
Efter profil: När alla 40 varv med 
boxerprofilen är stickade, sticka 6 
varv  mörkbrunt. 
Avslutningsvis sticka 15 varv resår-
stickning (2r 2a). 
Maska av. Sy ihop botten.
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2.

Text: Annette Cederlund & Helena Fredriksson

BOXER-
MÖSSA 
Strumpstickor 3 mm, 
stickad i grå och svart 
färg, Visjögarn från 
Östergötlands Ullspinneri
Profilmönster: s.5

Lägg upp 136 m med bottenfärg. 
Fördela på 4 strumpstickor = 34 
m/sticka.

Sticka 6 varv resår, 2r m i svart, 2a 
m i grått, i 6 varv = 68 ränder.
Sticka sedan 1-2 varv helt i grått, 
centrerat över 23 ränder (46 
maskor), resten av varvet stickas 2r 
svart, 2r grått.
Mönster: Se till att mönsterrutan 
hamnar mellan 2 svarta ränder, så 
att boxerprofilen med grå bakgrund 

blir inramad av de svarta ränderna. 
Rutan med boxerprofilmönster = 30 
m x 40 varv. Plus vardera 8 m i grått 
på vardera sida om boxerprofilen = 
46 maskor. 
Ränderna: Det blir alltså 45 st 
svart/grå ränder som ramar in 
boxerrutan, som är centrerad över 
23 svart/grå ränder. 
Bortsett från rutan med boxerprofil, 
sticka 2r i svart, 2 räta i grått (i 
samma rader som färgerna i 
resåren) för resten av mössan. 

Efter boxerprofil: Efter 40 varv 
med boxerprofil, sticka 2 varv med 
grått i mönsterrutan. 
Börja sedan med att få in samma 
randmönster även ovanför mönster-
rutan, med 2r i grått, 2r i svart, för 
att rama in boxerprofilen med 
samma randmönster som resten av 
mössan har.   
När mössan är ca 15 cm hög, fort-
sätt med enbart svart garn, sno 
med det gråa garnet på insidan, så 
att mössan behåller samma tjock-
lek. 
Hoptagningar: Gör hoptagningar 
vartannat varv, på 8 ställen. Sticka 
15 m, sticka ihop 2 m, hela varvet. 
Nästa hoptagningsvarv sticka med 
en maska mindre, dvs sticka 14 m, 
sticka ihop 2 m. Fortsätt så vartan-
nat varv tills det är 12 m kvar. 
Dra tråden genom alla 12 maskor och 
fäst tråden.

SITT-
UNDERLAG 
Rundstickor 3 mm, 
stickat i hjortröd och 
mörkbrun färg, norska 
Rauma Finull
Profilmönster: s.6

I dubbelstickning stickar man fram- 
och baksida samtidigt med två 
garner. Det man stickar på fram-

sidan får den motsvarande 
färgen/garnet på baksidan. För att 
lära sig tekniken går man bäst en 
kurs eller lär sig via YouTube. 

BRODYR 
Profilmönster: s.5

Du kan brodera en boxerprofil på 
vanten, handduken, duken eller 
en tavla. Endast fantasin sätter 
gränser!
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DELA MED DIG! 
Har du skapat egen boxerslöjd, 
dela gärna med dig till 
BOXERBLADET. Kontakta oss 
också om du har
FRÅGOR OM MÖNSTREN. 
redaktion@boxerklubben.org

Ännu inte medlem?
Gå in på boxerklubben.org och 
ansök om medlemskap. 
Du är varmt välkommen!

Du vet väl att du också kan 
välja att bli prenumerant på 
Boxerbladet? 
Du startar din prenumeration 
via boxerklubben.org.



Mönstret är hämtat från projekt #delavantar genom Hemslöjden i Skåne

3.

BOXERVANTE
Varje ruta motsvarar en maska. Rutorna är inte 
kvadratiska eftersom stickade maskor blir bredare än 
höga. Hur mycket är beroende av hur hårt man stickar.

Vill du göra ett öra, stickar du det i bakgrundsfärgen.
Tummens placering för höger- och vänstervante är 
markerade med  svart respektive grön linje.
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Mönstret är hämtat från projekt #delavantar genom Hemslöjden i Skåne

VANTE GRUNDMÖNSTER
Skriv ut och rita in ditt eget mönster. Varje ruta motsvarar 
en maska. Rutorna är inte kvadratiska eftersom stickade 
maskor blir bredare än höga. Hur mycket är beroende av 
hur hårt man stickar.

Tummens placering för höger- och vänstervante är 
markerade med  röd respektive grön linje.
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BOXERPROFIL STICKNING, 
30x40 rutor
Varje ruta motsvarar en maska. 
Rutorna är inte kvadratiska 
eftersom stickade maskor blir 
bredare än höga. Hur mycket är 
beroende av hur hårt man stickar.

BOXERPROFIL KORSSTYGN
30x32 rutor



BOXERPROFIL STICKNING, 90x121 rutor
Varje ruta motsvarar en maska. Rutorna är inte 
kvadratiska eftersom stickade maskor blir bredare än 

                                                                                                        
höga. Hur mycket är beroende av hur hårt man stickar.
Vill du göra ett öra, stickar du det i bakgrundsfärgen.
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