Sticka sockor
– grundkurs!
Söndag 5 mars kl 10-15
Det här är kursen för dig som vill lära dig att sticka dina egna sockor! Vi stickar i tunt sockgarn
efter ett basmönster. Vi går i lugn takt igenom hur du gör hälen och stickar oss igenom alla
moment som ingår. Efter det stickar vi vidare på fot och tå så långt vi hinner. Under dagen får du
också tips om olika sätt att sticka en häl, hur man börjar sticka en socka från tån samt tekniken
Magic Loop, som innebär att du stickar med rundsticka istället för strumpstickor. När vi är klara
är du redo att lägga upp och sticka den andra sockan på egen hand.
För att få utbyte av kursen bör du behärska räta och aviga maskor samt ha stickat på strumpstickor
tidigare. Till ett par sockor behöver du 100 gr sockgarn (ca 400m/hg) och ett set med
strumpstickor 2,5 mm, många tycker att det är lättare att använda stickor i trä då de inte glider ur
stickningen lika lätt. Inför kursen får du en stickläxa som du ska förbereda hemma. 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 en av rösterna bakom
den populära stickpodden Nördic Knitting. Hon är ofta anlitad som lärare på kurser i bland annat
flerfärgsmönster, spetsstickning och flätstickning.
Kursen kostar 650 kr per deltagare, kaffe/the och smörgås ingår. Lunch ingår ej.
Anmälan med namn och telefonnummer görs via e-post till kurs@litetnystan.se. Efter besked om
att det finns plats kvar 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

