Lägg upp och maska av – på olika sätt!
Tisdag 4 oktober kl 18.30-21.00

FULLBOKAD!
Hur väljer du att lägga upp eller maska av maskor
när du stickar? Vill du att uppläggningskanten ska
vara helt osynlig, eller bli en vacker dekoration? Ska
avmaskningsvarvet vara stadigt eller superelastiskt?
Har det hänt att du mätt upp för lite garn till
uppläggningen och fått repa upp och göra om allt
igen?
Vi kommer att göra provlappar där du får testa
några olika sätt att lägga upp och maska av, och du
får även tips om när de olika varianterna passar
bäst att använda. Detta är en kurs med många tips
och trix som du verkligen kommer att få nytta av,
och som ökar variationen i din stickrepertoar.

För att få utbyte av kursen bör du behärska aviga och räta maskor. Ta med dig ett slätt garn
och stickor som passar till ditt garn, samt en virknål. Välj gärna en ljus färg eftersom det är
lättare att se maskorna då. Du kan även köpa material i butiken, alla deltagare får 10 % rabatt
på ordinarie priser hela kursdagen.
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 en av rösterna
bakom den populära stickpodden Nördic Knitting. Hon är ofta anlitad som lärare på stickkurser
i bland annat flerfärgsmönster, spetsstickning och flätstickning.
Kursen kostar 395 kr per deltagare, kaffe/the och smörgås ingår.
Anmäl dig med namn och telefonnummer via e-post till kurs@litetnystan.se. Efter besked om
att du fått plats på kursen vill vi ha din betalning, direkt i butiken eller via bankgiro 619-3312,
inom 3 bankdagar. Observera att anmälan är bindande, läs villkor för deltagande här!
Välkommen!
Karin & Heléne

butiken med inspirerande garner i naturmaterial
s:t paulsgatan 20, stockholm ∙ 08-643 34 60 ∙ www.litetnystan.se

