
Vårens första kurs: 
Sticka runt med två färger 

Söndag 6 februari kl 10-15 

De klassiska mönstren från Shetlandsöarna erbjuder en närmast 
outtömlig källa till inspiration för den som vill sticka mönster med två färger. På den här kursen får 
du prova på att sticka några av de klassiska Fair Isle-mönstren. Vi stickar runt på rundsticka, du 
stickar alltså enbart räta varv, och samtidigt får du träna på olika sätt att hålla garnet för att 
underlätta mönsterstickningen och få ett jämnt och fint resultat. Som avslutning får du prova att 
virka förstärkningar i stickningen och sedan klippa itu den. Du får även lära dig mer om den 
shetländska sticktraditionen och en kort historik om Fair Isle-mönstren. 

För att få utbyte av kursen bör du behärska räta och aviga maskor samt vara van att sticka med 
rundsticka och strumpstickor. Inför kursen får du en stickläxa som du ska förbereda hemma och ta 
med till kursen. Dessutom behöver du ta med garn och stickor, virknål och en sax, mer information 
om detta får du i samband med anmälan.  

Kursledare är Heléne Wallin, en hängiven stickerska med mångårig erfarenhet av olika 
sticktekniker. Hon bloggar sedan många år flitigt på En till stickblogg och är ofta anlitad som lärare 
på stickkurser i bland annat tvåfärgad mönsterstickning, spetsstickning och flätstickning. Heléne 
har även varit styrelseledamot i Sticka! i flera år. 

Kursen kostar 490 kr per deltagare, kaffe/the och smörgås ingår. Lunch ingår ej. 

Anmälan och betalning gör du enklast direkt i butiken, eller via mail till info@litetnystan.se. Du får 
då besked om det finns plats kvar och därefter vill vi ha din betalning till bankgiro 619-3312 inom 3 
bankdagar. Ange kursens namn, ditt namn och telefon/e-postadress på betalningen. 

 

Välkommen! 

Karin & Heléne 

 

butiken med inspirerande garner i naturmaterial 

s:t paulsgatan 20, stockholm ∙ 08-643 34 60 ∙ www.litetnystan.se 


