
Så får du ut mer av Ravelry!  
Måndag 25 april kl 18.30-21 

www.ravelry.com är varje garnälskares favorithak på 

nätet! Sajten som började som ett hobbyprojekt har 

nu över sex miljoner användare över hela världen! 

Många delar med sig av sina projekt, köper och säljer 

beskrivningar, tipsar om garnbutiker i olika städer och 

diskuterar olika garnalternativ, medan andra använder sajten mest för att söka efter gratis-

mönster.  Oavsett hur du använder Ravelry idag kan du få många bra tips på denna kurs. 

Du får du ta del av en övergripande genomgång av Ravelry med djupdykningar där du får 
många användbara tips och trix, t ex :  

 Hur kopplar jag ihop vad jag har i garnlagret med vad jag vill sticka?  

 Hur får jag fler att se vad jag gör?  

 Hur söker jag på ett smart sätt och kan man spara sökningar?  

 Jag vill länka till ett mönster som inte finns i databasen - hur gör jag då?  

 Jag vill sälja/köpa mönster - hur gör jag då?  

Det är bra om du är lite bekant med Ravelry innan men det går också bra att vara total 
nybörjare. Genomgången sker på stor skärm, så du behöver ingen egen dator. Det ingår ingen 
stickning i kursen, men det går självklart alldeles utmärkt att ha med sig en stickning eller 
virkning att arbeta med medan man lyssnar. 

Kursledare är Ulrica Loeb, som bloggar om bland annat stickning på Fantastick, och hon har 
hängt en hel del på Ravelry genom åren. Ulrica är också grundare av det ideella initiativet 
Hjälpstickan som förmedlar värmande plagg till behövande.  

Kursen kostar 250 kr per deltagare, kaffe/the och smörgås ingår. Alla deltagare får 10 % rabatt 
på ordinarie priser i butiken under hela kursdagen. 

Anmälan med namn och telefonnummer görs via e-post till kurs@litetnystan.se. Efter besked 
om att du fått en plats vill vi ha din betalning, direkt i butiken eller via bankgiro 619-3312, inom 
3 bankdagar. Observera att din anmälan är bindande, läs villkor för deltagande här! 

Välkommen önskar Karin & Ulrica 
 

 

butiken med inspirerande garner i naturmaterial 

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

http://www.fantastick.se/
http://www.hjalpstickan.se/
mailto:kurs@litetnystan.se
http://www.litetnystan.se/kursvillkor.html

