
Saluhallen
1 februari 1889 gick startskottet för försäljning i  
den byggnad som står vid Kungstorget i Göteborg  
och går under namnet Stora Saluhallen.  
Kostnaden för bygget uppgick till hela 310 000  
kronor! Anledningen till att byggnaden kom till  
var framför allt för att det behövdes en hygienisk  
lösning till försäljningen av mat, då den tidigare  
lösningen med hästar och matförsäljning i en salig  
blandning på bland annat Gustaf Adolfs Torg inte  
var direkt exemplarisk. Vi har i vanten tittat på en  
liten del av de fina kakelsättningar som finns i  
byggnaden och tagit fasta på en sekvens som man  
finner på golvet vid stora entrén. Att välja en var  
inte helt enkelt – det finns massor av fina detaljer i hela byggnaden. 

Storlek: liten dam 
(Om du väljer ett grövre garn som t ex Drops Nepal – så får du en storlek större på vanten. Använd istället 4mm stickor och vad 
gäller diagrammet så minskar du för fingrarna i toppen på varje varv istället för vartannat. Lite delar av mönstret försvinner i 
och med att det avmaskas snabbare, men inget som på något sätt stör utseendet.)
Material: Onion Ecological Wool & Nettle 

orange 50g
lila 50g

Stickor: strumpstickor 3,5 mm 
Masktäthet: 19 m/10 cm. 

Lägg upp 48 maskor på strumpstickor 3,5 och rost. Sticka 10 varv slätstickning. 

Varv 11: *sticka 2 maskor räta tillsammans, lägg ett omslag*, upprepa * till * över hela varvet. 
Varv 12: slätstickning 

Nu påbörjas diagrammet som stickas från höger till vänster. Starta i nedre högra hörnet. 

På 17:e varvet - se markerad svart maska - påbörjas tumkilen. Tumkilen stickas och ökas enligt lilla diagrammet. När 
tumkilen består av 13 maskor så sätts dessa på en tråd och det läggs upp en ny maska på den plats där de 13 tum-
maskorna tidigare var. Sticka vidare efter det stora diagrammet och tummens maskor stickas färdigt senare. 

När sista varvet av vantens diagram är stickat så sys det ihop med maskstygn överst på vanten med lila. 

Ta tillbaka de 13 maskorna från tumkilens tråd – plocka upp 2 nya maskor på insidan av tummen så att det är totalt 
15 maskor på stickorna. Fortsätt sticka randning enligt lilla diagrammet. Efter sista varvet i diagrammet – sticka 
ihop alla maskor 2 och 2 och dra sedan tråden genom de återstående maskorna. Därmed är första vanten klar. 

Sticka en vante till och spegelvänd så att tumkilen kommer på motsatt sida. 
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