
Två spännande workshops med Faina Goberstein! 

The Art of 

Seamless Construction,  
Shaping with Cables and  
Professional Finishing 

Söndag 22 maj kl 10-17 

Måndag 23 maj kl 18.30-21.30 

I slutet av maj gästas vi av Faina Goberstein, en av författarna bakom böckerna ”The Art of 

Seamless Knitting” och ”The Art of Slipped Stitch Knitting”. Faina kommer att hålla två kurser: 

Söndagskursen den 22 maj "The Art of Seamless Construction and Shaping with Cables" 

handlar om hur du kan sticka sömlösa, välsittande plagg efter dina egna mått så de passar just 

dig samt hur du kan använda flätor för att forma ditt plagg. Under kursen stickar du en eller flera 

minitröjor för att prova olika konstruktioner och beräkningar av t ex ärmar. 

Kvällskursen den 23 maj "The Art of Professional Finishing" fokuserar på hur du kan förbättra 

finishen på ett plagg genom att göra fina kanter, sömmar och detaljer. Alla plagg är ju som 

bekant inte sömlösa, så Faina delar även med sig av massor av tips om vad du bör tänka på för 

att underlätta monteringen och få till de riktigt snygga detaljerna på ditt plagg. 

 

Kurserna äger rum på Litet nystan, St Paulsgatan 20. Undervisningen sker på engelska, och även 

kursdokumentationen är på engelska. För att du ska få ut något av kurserna bör du alltså 

behärska grundläggande stick-engelska. 

Faina Goberstein är född i Ryssland men bor sedan länge i USA. Hon är förutom framgångsrik 

stickdesigner och författare även lärare i matematik. Hennes design publiceras ofta i stora 

stickmagasin som Vogue Knitting, Cast on, Twist Collective och Knit.Purl. Hon är en uppskattad 

kursledare som hållit workshops på event som Vogue Knitting Live. Så här beskriver Faina själv 

sina två workshops: 



The Art of Seamless Construction and Shaping with Cables   
Learn all seamless or nearly seamless constructions that are possible 
in knitting. Either a garment worked top down, bottom up, or 
sideways, the most important thing is that it must fit you properly 
and be perfect for your body type. We will talk about aesthetics, 
shape, choosing the right fit. You will make a mini sweater (one of 4 
choices) to understand how that particular sweater is constructed. 
Calculations of raglan, yoke, dolman, and set-in sleeves will be part 
of our discussion. We also will talk about suitable yarns and, if time 
permits, stitch placement.  Shaping is an important component of 
the design. There are many topics concerning this. Our focus will be 
on shaping when you work with cables. There are tips and tricks for 
invisible shaping that you will love and I love sharing them.  

The Art of Professional Finishing All parts of a sweater are done. What’s next? Learn how to 
make your project even more beautiful with correct finishing steps. Plan on correct finishing 
before you begin your work on a sweater. Some things need to be done as you go. If you do it 
right, you will love your sweater. During this class we will work on how to make beautiful seams, 
alternative method of picking up stitches for a neckline and other edges, 3-needle bind off, 
setting in a sleeve, blocking methods. If time permits, we will discuss collar shaping for best 
results.  
 

Söndagskursen kostar 995 kr per deltagare, inkl fika och 
lunch. Kvällskursen kostar 495 kr per deltagare, inkl fika. Alla 
deltagare får 10 % rabatt på ordinarie priser i butiken under 
hela kursdagen. Materialkostnad tillkommer, efter anmälan 
får du besked om vilket material som behövs till varje kurs 
och vad du behöver förbereda inför kursen. Antalet platser 
är begränsat, max 16 deltagare per kurs. 

Anmälan med namn och telefonnummer görs via e-post till 

kurs@litetnystan.se Ange vilken eller vilka kursdatum din 

anmälan gäller. Anmälningsavgiften på 250 kr ska betalas 

inom 3 bankdagar efter besked om att du fått plats på 

kursen. Resterande belopp betalas senast 6 maj  2016, i 

butiken eller till bg 619-3312. Observera att anmälan är 

bindande, läs villkor för deltagande här!  

Missa inte denna möjlighet att utveckla din stickning! 

Välkommen! 

 

butiken med inspirerande garner i naturmaterial 

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

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

