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sticka – eller maska
Välkommen till en dag med stickning i fokus! Välj en workshop eller 
två, njut av god fika och lunch. För dig som enbart vill mingla med 
andra stickentusiaster, välkommen att ha stickcafé hela dagen och då 
ta del av fika och lunch. Garnförsäljare kommer att finnas på plats med 
garner och andra stickattiraljer. Det blir också demonstration av sock-
stickningsmaskinen Viktoria och tekniken Snöstorpsstickning.

Lina Åkesson

Introduktion till  
spetsstickning

Kerstin Lindh

Bort med avigsidorna!
Louise Björck

Sticka på engelska

marianne Oxelman

Testa tvåändsstickning!
Janette millbom

Maska av, maska på

Britt-marie Christoffersson

Ta mått, gör en mall,  
beräkna din egen tröja

Här stickar vi en provlapp som innehål-
ler de vanligaste maskorna som ingår i 
spetsstickning. Vi går igenom hur man 
läser diagram. 

Halvdagskurs:  kl 9.30-12.20
Kostnad: 490 kr

Vi börjar med individuell måttagning 
för ett enkelt basplagg. Sedan utarbe-
tar vi en mall efter varje deltagares idé 
och övergår till att beräkna maskantal, 
minskningar och ökningar så att du ska 
kunna sticka det plagg du önskar. 

Heldagskurs: kl 9.30-12.20 samt  
13.45-17.00. Kostnad: 790 kr.

Dekorativa  upplägg/avmaskningar ger 
det där lilla extra till ett stickat plagg/
föremål. Här bjuds du att prova på olika 
tekniker där vi fokuserar både på form 
och funktion. 

Halvdagskurs: kl 13.30-17.00
Kostnad: 540 kr

Du kan välja enbart grundelen eller fort-
sätta på eftermiddagen med att prova lite 
mer. Här ingår historik, uppläggning och 
slätstickning. Halvdag: kl 9.30-12.20 

Vi fortsätter med avigstickning, sticka 
med två färger och provar krokmönster 
och mönsterkrus. Halvdag: kl 13.45-17.00

Kostnad halvdag: 490 kr, heldag 790 kr

För dig som har stickat flätor tidigare:
Tänk att sticka en sjal utan rät- och 
avigsida! Vi provar på hur man stickar 
flätor så flätmönstret ser likadant ut på 
båda sidor. 

Halvdagskurs: kl 9.30-12.20
Kostnad: 490 kr

Vi går igenom de vanligaste sticktermer-
na, förkortningar och skillnader i engel-
ska/svenska mönster. Dessutom tittar 
vi på några internetsidor på engelska.

Halvdagskurs:  kl 13.45-17.00
Kostnad: 490 kr

anmälan till www.regionhalland.se/kursochkonferens eller till slöjd i Halland,  
marita Jönsson 035-17 98 81, senast den 20 september. 

Garnförsäljare – Lenas garn, ankis design och Goti gård

Demonstration av sockstickningsmaskin och snöstorpsstickning 

Läs mer om våra handledare på www.regionhalland.se/slojd
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Välkommen!


