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Stygnen

Sömade vantar från Spångmurs
Söma är ett dialektord i Gästrikland för nålbindning, för att
bevara dialekten väljer jag att kalla tekniken för söma. Någon
annan skillnad än ordet finns inte mellan att söma och att
nålbinda.
Hos allmogen sömade man vantar och sockor av ullgarn. Enkla
funktionella modeller, varma och vattenavvisande plagg gjorda
för att slitas på. Getragg eller människohår inblandat i garnet ger
styrka och vattenavvisande egenskaper. Kvinnohår sades
dessutom ge magiska egenskaper, särskilt om det var en kär
vän som fick plagget. Hos högre stånd kunde sömade vantar
finnas i tunt lingarn eller silke med utstuderade, avancerade
mönster.
Att valka var förr i tiden ett vanligt sätt att behandla ylle för att få
det varmare, starkare och mer vattenavvisande. Valka görs med
såpa och hett vatten på en valkbräda (tvättbräda med mycket
grova åsar), plagget krymper och kan formas efter tycke och
smak. Med valkningen finjusteras passformen.
Idag har vi andra krav och ideal och man låter ofta plaggets
struktur synas mer. Man sömar även annat än vantar och
sockor.
Söma kan betraktas som en föregångare till virkning och
stickning, det är i mycket samma typ av produkter som tillverkas.

2

Prova dig fram till de stygn och det arbetssätt som passar dig.
Min beskrivning är ett exempel av många hur man kan komma
igång. Eftersom tekniken är uråldrig finns massor med varianter.
Huvudsaken är att man själv tycker metoden är bra och att den
fungerar, det finns inte så mycket rätt eller fel. Prova dig fram
och lär av misstagen.
Det finns många sätt att plocka maskorna, beroende på
storleken på tummen, garnets tjocklek och vad det skall bli
passar olika sätt. Naturligtvis är det fråga om personlig smak,
vilket sätt som känns bra och vilken yta man tycker är snyggast.
Jag kommer inte att beskriva alla tekniker men du kommer att få
en del tips på hur man kan variera stygnen. Jag sätter inga
namn på teknikerna, det varierar från plats till plats vad man
kallar samma stygn. Helst hade jag velat inventera
sömningstekniker runt Årsunda för att kunna sätta namn efter
fyndplatser i Gästrikland.

Garnet
Använd rent ullgarn som inte är behandlat för att tåla
maskintvätt. Gärna garn med lite grov karaktär. Hemspunnet
garn passar bra och ger trevligt liv om det är ojämnt. Spinn
gärna in partier av ull med olika färg för automatisk mönstring.
Garnet kan vara tunt eller tjockt, en, två eller flertrådigt. Med
tjockt garn går det snabbt, med tunt garn tar det längre tid.
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Nysta
Om garnet är på härva måste du börja med att göra ett nystan.
Öppna härvan och trä den över armarna på en medhjälpare,
över två motställda stolsryggar eller på en nystvinda.
Ullgarn skall nystas löst för att inte tappa elasticiteten. Börja
med att nysta runt en pappbit, byt vilken ledd du snor garnet
med jämna mellanrum. Lägg några fingrar mellan nystanet och
garnet för att det inte skall bli för hårt.
Nysta runt tummen.

Garnnystan nystat runt tummen
respektive nystat på vanligt sätt.

Nålen

Nystvinda med garnhärva.

Lägg några fingrar emellan.

Nålbindningsnålen skall vara ganska grov och ha stort öga. I
ögat skall det få rum minst 4 dubbelt garn. Nålar finns i många
varianter, de kan vara platta eller runda, korta eller långa, raka
eller böjda. Materialet kan vara trä, ben, horn, metall eller plast.
Det gäller att hitta en man trivs med, frågar man de som sömar
har alla den bästa nålen även om alla har helt skilda utseenden.
Tälj en egen nål av rått, färskt trä från björk, en eller fruktträd.
Putsa ordentligt när den torkat.

Ett snyggt nystan där du kan ta tråden både innefrån och utifrån
gör du så här: Gör en liten garntuss. Håll garntussen tätt mot
tummen och nysta runt tummen. För varje varv låter du det nya
varvet gå lite vid sidan om det gamla. Låt garnnystanet rotera
runt tummen men ta inte ut tummen ur hålet. När nystanet är
färdigt drar du ut den lilla garntussen som finns längst ned i
hålet. Nysta löst!

4

5

Högerhänt

Hur man sömar en vante
Liten ordlista:
Tråden trådänden som hänger fritt i vars ände nålen sitter
Plockmaska maskorna som plockas upp på tummens baksida
Tummaska maska runt tummen
Kantmaska förbinder det ena varvet med det andra
Det finns många olika sätt att starta. Beskrivningen avser vantar
som börjar sys i toppen och avlutas längst ned. Det går också
bra att sy åt andra hållet, att börja nedtill och avsluta längst upp.
Grundteknik, en slitstark variant som passar bra till tretrådigt
svenskullgarn, den brukar kallas Märta Broden-stygnet men
har även ett antal andra namn..

Uppläggningsvaret: Högerhänt

Håll fast knuten mellan tummen och pekfingret. Peta av öglan som ligger
runt tummen (tummaskan).

Slit av en ca. 1 m
lång tråd, trä på
den på nålen.
Knyt en lös knut,
trä knuten om
tummen.
Vira tråden, som nålen sitter på, runt tummen så att en ny ögla bildas
runt tummen.
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Högerhänt

1:a maskan

Högerhänt

2:a maskan

Stick nålen genom maskan bakom tummen (plockmaskan).

Plocka upp båda plockmaskorna som
finns bakom tummen.

Vrid nålen motsols, låt den
gå igenom tummaskan
och under tråden.

Vrid nålen motsols, låt den gå genom öglan runt tummen (tummaskan) och
under tråden. Låt tummaskan glida av tummen.

Låt tummaskan glida av
tummen.

Håll löst om nålen. Dra igenom nålen och låt
tråden bilda en ny maska runt tummen. Se
till att nålen går under tråden och att tråden
ligger till vänster om tummen.

Flytta upp tummen, håll löst om nålen och alla öglor. Sy färdigt stygnet
genom att dra igenom nålen och tråden. Låt tråden bilda en ny ögla runt
tummen. Tråden till nålen skall alltid ligga till vänster om tummen
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Högerhänt

3:dje maskan

Plocka tre maskor bakom
tummen. Den första är störst,
sedan är de mindre och mindre.

Vrid nålen motsols och stick
den igenom tummaskan och
under den lösa tråden.

Nu finns 3 plockmaskor,
tummaskan och tråden på nålen.
Ta ett nytt tag med tummen och
pekfingret, håll löst om nålen och
maskorna när du drar igenom
tråden. Låt tråden bilda en ny
tummaska när du drar åt.

Fortsätt att plocka tre
plockmaskor, sy genom
tummaskan och under tråder tills
du har rätt antal maskor. Ser det
kontigt ut är det bara att sy på,
det brukar rätta till sig efter en
stund.
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Högerhänt

Vändningen och första varvet

Så här ser uppläggningsvarvet ut, peta
upp de första stygnen. Klipp av om det
blir för långt och ta bort de lösa
ändarna.
Följande varv sys runt uppläggningsvarvet med ökningar i båda ändarna till
önskat antal maskor.

Vid första stygnet hoppas två
kantmaskor över, plocka upp
nästa två på nålen.

Maskor plockas i kanten på
uppläggningsvarvet
(kantmaskor), därefter tas
resten av stygnet lika som
vid uppläggningen.

Plocka tre plockmaskor bakom
tummen. Vrid nålen motsols och trä
igenom tummaskan och under
tråden.
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Högerhänt

Högerhänt

Högerhänt
Minska

Öka

Öka minska skarva

För att lägga ut, öka antal maskor:
plocka samma två kantmaskor
som vid förra stygnet två gamla
maskor.
De första stygnet kan strama lite
när de plockas.

På nålen finns från höger till vänster: 2
kantmaskor, 3 plockmaskor, 1
tummaska samt den lösa tråden. Håll
löst om nålen och alla maskor med
tumme och pekfinger och dra igenom
så att en ny ögla bildas runt tummen.

För att ta in, minska antal
maskor: plocka två kantmaskor
som inte plockades förra
gången två nya maskor

Skarva

Övriga
maskor

När tråden skall skarvas slits en lagom lång
bit av. Båda trådändarna splitsas upp och
trasslas in i varandra. Lägg dem i handflatan
och blöt med saliv eller vatten. Gnugga dem
hårt mellan handflatorna så att det blir varmt
och trådändarna filtas ihop med varandra.
(Det fungerar bara på ullgarn.)

För varje stygn plockas två
kantmaskor, en ny kantmaska och
en gammal kantmaska som
användes vid det förra stygnet + 3
plockmaskor + tummaskan.

Uppläggning och tre varv sömade.
Öka antal maskor under de första
varven. Gör t.ex. 5 ökningar i varje
ände av uppläggningsvarvet under
de tre första varven.
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Använd korta trådar i början men öka
allteftersom. Du kan snart använda riktigt
långa trådar (några meter). Långa trådar träs
fyrdubbla genom nålens öga.
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Vänsterhänt

Vänsterhänt

För dig som är vänsterhänt kommer här alla
bilder i en vänstervariant.

Uppläggningsvarvet: Vänsterhänt

Håll fast knuten mellan tummen och pekfingret. Peta av öglan som ligger
runt tummen (tummaskan).

Slit av en ca. 1
m lång tråd, trä
på den på
nålen.
Knyt en lös
knut, trä
knuten om
tummen.

Vira tråden som nålen sitter på runt tummen så att en ny ögla bildas
runt tummen.
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Vänsterhänt

1:a maskan

Vänsterhänt

2:a maskan

Stick nålen genom maskan bakom tummen (plockmaskan).

Plocka upp båda plockmaskorna som
finns bakom tummen.

Vrid nålen medsols, låt den
gå igenom tummaskan och
under tråden.

Vrid nålen medsols, låt den gå igenom öglan runt tummen (tummaskan) och
under tråden. Låt tummaskan glida av tummen.

Låt tummaskan glida
av tummen.
Flytta upp tummen och håll löst om nålen och alla öglor. Sy färdigt stygnet
genom att dra igenom nålen och tråden. Låt tråden bilda en ny ögla runt
tummen.
Tråden till nålen skall alltid ligga till höger om tummen
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Nu finns 3 plockmaskor, tummaskan och
tråden på nålen. Ta ett nytt tag med
tummen och pekfingret, håll löst om nålen
och maskorna när du drar igenom tråden.
Låt tråden bilda en ny tummaska när du
drar åt.
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Vänsterhänt

Vänsterhänt
Vändningen och första varvet

3:dje maskan

Plocka tre maskor bakom
tummen. Den första är störst,
sedan är de mindre och mindre.

Vrid nålen medsols och stick
den igenom tummaskan och
under den lösa tråden.

Flytta fingrarna så att du håller
löst om nålen och maskorna
med tummen och pekfingret när
du drar igenom tråden.
Låt tråden bilda en ny
tummaska när du drar åt.

Fortsätt att plocka tre
plockmaskor, sy genom
tummaskan och under tråder tills
du har rätt antal maskor. Ser det
kontigt ut är det bara att sy på,
det brukar rätta till sig efter en
stund.
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Så här ser uppläggningsvarvet ut, peta
upp de första stygnen. Klipp av om det
blir för långt och ta bort de lösa
ändarna.
Följande varv sys runt uppläggningsvarvet med ökningar i båda ändarna till
önskat antal maskor.

Maskor plockas i kanten på
uppläggningsvarvet
(kantmaskor), därefter tas
resten av stygnet lika som
vid uppläggningen.

Plocka tre plockmaskor bakom
tummen. Vrid nålen medsols och
trä igenom tummaskan och under
tråden.

Vid första stygnet hoppas två
kantmaskor över, plocka upp
nästa två på nålen.
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Vänsterhänt

Princip för vante som startas i toppen
Beroende på garntjocklek och vilken form man vill ha på vanten
lägger man upp olika antal maskor. Vanligt är mellan 8 och 16
maskor. Öka med valfritt antal maskor tills vantarna har önskad
bredd. Beroende på garnet och vilken form man vill ha på
vanten är 2-5 maskors ökning lagom i varje sida under de första
varven.

De första stygnet kan strama
lite när de plockas.

Övriga
maskor

För varje stygn plockas två
kantmaskor, en ny kantmaska och
en gammal kantmaska som
användes vid det förra stygnet + 3
plockmaskor + tummaskan.

På nålen finns från vänster till höger: 2
kantmaskor, 3 plockmaskor, 1 tummaska
samt den lösa tråden. Håll löst om nålen
och alla maskor med tumme och
pekfinger och dra åt så att en ny ögla
bildas runt tummen.

Uppläggning och tre varv sömade.
Öka antal maskor under de första
varven. Gör t.ex. 5 ökningar i varje
ände av uppläggningsvarvet under
de tre första varven.

För att lägga ut, öka antal maskor: plocka samma två kantmaskor som vid
förra stygnet, två gamla maskor. För att minska antal maskor: plocka två
nya kantmaskor. Ökning, minskning och skarvning, se sidan 13.
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Tummen
Vid handleden kan man ta in några maskor i vardera sidan
under ett varv för att få en vante som sluter om bättre. Efter
intagningen sys ett varv utan intagningar, lägg därefter ut några
maskor i vardera sidan till vantens skaft har rätt bredd.

Rita ett mönster att sy efter
När man sömar räknar man inte maskor, man mäter i stället att
vanten har rätt storlek. Rita ett mönster att kontrollmäta mot.
Lägg handen med invikt tumme på ett papper, rita runt om.
Jämna till formen och rita en ny linje ca. 1 cm utanför.
Lägg till ytterligare 1-2 cm om vanten skall valkas.
Den nya linjen, ytterst är ditt mönster, lägg ut och ta in maskor
så att det stämmer med måtten på pappret.

Tummhålet:
När det är dags för tumhålet
syr man en lös kedja
maskor, sy precis som vid
uppläggningen, d.v.s. plocka
inte några kantmaskor. På
ena vanten startar hålet i
kanten och den lösa kedjan
fästs i mitten. På den andra
vanten börjar den lösa
kedjan i mitten och fästs i kanten. Hoppa över knappt hälften av
vantens bredd. Kedjan av uppläggningsmaskor skall bestå av
lika många maskor som man hoppade över + 5 extra för att ge
bra rörelsefrihet.

Ta in 2
maskor det
första varvet.

Ta in 2 maskor
det andra
varvet.
Ta in 1 maska det tredje varvet.

Nedanför tummen tar man in de fem extra maskorna. Minska två
maskor under det första varvet, två maskor under det andra
varvet och en under det tredje varvet.
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tätare stygn. Sy ihop det nya varvets början med dess slut så
osynligt som möjligt. Om sista varvet sys med stygn där fler
plockmaskor plockas än i vanten måste fler maskor läggas ut för
att kanten inte skall strama. Om två extra plockmaskor plockas
måste en ny maska läggas ut ungefär vid vart fjärde stygn.

Tummen:
Starta med en ny tråd och en ögla
om tummen precis som när man
startar uppläggningen. Plocka
kantmaskor först från tumhålets
nedersida och sy runt hålet och
plocka från översidan. I övergången
mellan tumhålets underkant och
överkant får man prova sig fram vilka
maskor man skall ta för att få minst
hål. Det går alltid att sy ihop hål
efteråt. På tummens andra varv tas 3
maskor in i vardera sidan, sy sedan
tills tummen är så lång att det är dags att
ta ihop den. Minska några maskor i varje
sida tills tummen är lagom spetsig, kasta
ihop de sista maskorna. Ge tummen
samma lutning som vantens överkant.

Tips
Börja på båda vantarna samtidigt och sy omväxlande en tråd på
den ena och den andra så är det lättare att komma ihåg
ökningar och intagningar.
Till ett par damvantar behövs ca. 1 hg ullgarn. Exakt mängd
beror på garnet, modellen och handlaget.
Skarva in garn av olika färg, blanda olika stygn.
Använd melerat garn eller garn som är färgat fläckvis.
Spiralmönster med två eller fler färger kan göras om man startar
dem samtidigt. Prova och experimentera.

Minska 3 maskor i vardera
sidan under andra varvet.

Valkning
Nederkanten
Avsluta vantens nederkant genom att under ¼ varv sakta
minska ned maskornas storlek. Dra åt hårdare och hårdare,
plocka successivt färre plockmaskor och färre kantmaskor tills
de sista stygnen bara består av öglor runt kanten.

Nytt varv
Ytan på en sömad och valkad vante.
Skall vanten få en riktigt jämn nederkant startas ett nytt varv
efter det avslutande varvet. Det nya varvet kan sys med ett
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Valkad

ovalkad

Vantarna kan valkas efter
att de sömats. Valka
innebär att de tvättas i
hett såpvatten så att
ullen filtas ihop och
krymper. Hur mycket
man vill krympa dem och
hur valkad yta man vill ha
är en smaksak. Valkade
vantar blir varmare och
håller längre än
ovalkade. Valkningen ger
goda möjligheter att
justera form och storlek.
Lägg på 1-2 cm extra på
bredden för valkningen.

Valka vanten på en valkbräda (grov tvättbräda). Ta hett vatten
och en ordentlig klick såpa. Skrubbar man den på längden blir
den kortare, skrubbar man den på tvären blir den smalare.
Jobba lite på den ena och den andra i omgångar och jämför
dem att de blir lika stora. Skölj ur det mesta av såpan, men
spara lite så står de bättre emot väta.
Det är snyggt och ger extra värme om plagget
ruggas upp lite efter valkningen. Rugga upp
ytan med en rotsaksborste eller ruggborste
genom att borsta den långsamt så att fibrer
dras ut. Ruggningen måste göras om efter ett
par tvättar.

Socka 1
Sy tån som början på en vante, sy
därefter en lång orm för foten. Sy
runt, runt och ta in i vinkeln mellan
ormen och foten. Lägg ut maskor
vid hälen.
Minska antal maskor här.
Öka antal maskor här.

Socka 2
Börja i tån, sy till vristen, gör ett stort
tumhål över halva sockan, fortsätt
att sy skaftet. Sy därefter hälen i det
stora tumhålet , runt, runt och ta in
lite hela tiden. Ta in maskor till bara
några få återstår. Sy ihop de sista.

Handledsvärmare
Lägg upp lagom många stygn för att det skall nå runt
handleden. Söma valfritt antal varv. Gör eventuellt ett tumhål.
Mössa
Börja nedtill med lagom många
maskor, ta in allteftersom.
Eller
Börja upptill och öka allteftersom
till rätt storlek.

Andra sätt att valka är att sätta på sig
diskhandskar och gnugga med dem eller att
valka i tvättmaskin. I tvättmaskinen använder
man såpa och ett kort tvättprogram inställt på
40 grader. Man måste prova sig fram till rätt
tvättid och temperatur. Vid valkning i maskin
kan man inte påverka på vilken ledd plagget
krymper.
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Annat man kan söma

Min mössa är startad nedtill och
sömad helt rakt i 15 cm. Därefter
tog jag in 6 maskor i varje sida tills
12 cm återstod, då sydde jag ihop.
Valkbräda
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Tröja
Sy en tub för kroppen och en tub
vardera för armen.
Fäst ihop när du kommit till
armhålan. Fortsätt att sy till en
lagom öppning återstår för
halsen.

Ta in maskor i hörnen.

Halsduk
Lägg upp massor med maskor och sy runt, runt till
lagom bredd. Välj garn och sömsätt som ger en mjuk
och smidig halsduk.
Lägg ut ett flertal maskor i varje ände.

Schal
Börja med en runt stycke, lägg därefter ut
på tre ställen på cirkeln så att det bildas en
trekant. Sy varv efter varv med utläggningar
på samma ställen.

Variera stygnen
Stygn kan tas på många olika sätt beroende på garnet,
handlaget och vad de skall användas till. Vissa stygn är
tjockare, andra mer elastiskt och vissa får mer relief. Prova egna
sätt eller använd förslagen nedan, var för sig och kombinerat.
Plockmaskorna:
1. Plocka färre maskor bakom tummen för att få en
tunnare kvalitet. 1 eller två plockmaskor.
2. Plocka ingen maska bakom tummen för gles teknik.
3. Plocka fler maskor bakom tummen för tjockare kvalitet,
4 eller fem plockmaskor.
4. Den första plockmaskan plockas vriden, vriden åt höger
eller vänster, de andra två plockas som vanligt. Passar
bra om man har tunt garn men inte vill få ett glest
resultat. Använd 1-3 plockmaskor.
5. Vrid sista plockmaskan.
6. Hoppa över någon av plockmaskorna.
Kantmaskorna:
7. Plocka bara en kantmaska för tunnare kvalitet.
8. Plocka fler kantmaskor för tjockare och starkare kvalitet.
9. Plocka upp en maska från ett tidigare varv för riktigt tät
kvalitet.
Tråden:
10. En tunnare, mindre elastisk teknik får man om man låter
nålen gå över tråden i stället för under. Man kan bara
plocka en kantmaska med denna teknik.
Tummaskorna:
11. En riktigt tät teknik med rötterna i Finnland och Ryssland får
man om man inte släpper den gamla tummaskan, behåll 1-4
stycken runt tummen och peta av den äldsta för varje stygn.
12. Ta tummaskan före plockmaskorna.
13. Ta tummaskan framifrån i stället för bakifrån.

Generellt:
Generellt kan man säga: om det man sömar buktar utåt skall
man lägga ut och om det buktar inåt tar man in.
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Vantar

Sömade vantar från Spångmurs. Om att nålbinda vantar.
En liten bok om hur man sömar (nålbinder) vantar.
Du får grunderna samt lite förslag på variationer.
Det finns bilder som visar hur både för högerhänta och
vänsterhänta.
I serien
från Spångmurs finns tidigare utgivna
Brickvävda band från Spångmurs på CD-skiva
Pdf-fil för egen utskrift. 140 st A4 sidor
ISBN 13: 978-91-976343-1-1
ISBN 10: 91-976343-1-X
Brickvävda band från Spångmurs utskriven insatt i pärm
ISBN 13: 978-91-976343-0-4
ISBN 10: 91-976343-0-1
Utdrag ur Brickvävda band från Spångmurs A5-häfte.
ISBN 13: 978-91-976343-3-5
ISBN 10: 91-976343-3-6
Halmslöjd från Spångmurs, modeller för råghalm, A4 häfte.

Delvis fodrad vante i
handspunnet garn.

Bröllopsvantar från Dalby socken i Värmland.
Mansvantar respektive kvinnovantar
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ISBN 13: 978-91-976343-4-2
ISBN 10: 91-976343-4-4
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