
Klipp upp din kofta!       FULLBOKAD! 

Tisdag 30 maj kl 18.30-21.00 
Att mönstersticka koftor runt på rundsticka har många 
fördelar, men det innebär dessvärre att man måste 
klippa i stickningen, något många drar sig för. Men att 
klippa är inget att vara rädd för tycker Ann Myhre, hon 
klipper gärna sina koftor utan att först sy på maskin, 
precis som man gjort i alla tider inom den Shetländska 
sticktraditionen. 
 
Under den här kvällen får du prova tre olika sätt att 
klippa upp din stickning; klippa utan söm, knyta 
trådarna som de gör på Shetland och virka innan du 
klipper. Vi går även igenom hur du plockar upp maskor 
till snygga knappkanter på din kofta. 
 

För att få utbyte av kursen bör du vara van att sticka 
mönster med två färger samt att sticka runt på 
rundsticka. Inför kursen får du en stickläxa att 
förbereda, mer information om denna samt vilket 
material du behöver ha med dig får du i samband med 
anmälan.  

Kursledare är norska Ann Myhre, som designar stickmönster under namnet Pinneguri, bland 
annat den populära Loppa-koftan och Sinnasaujakken, som precis som hennes andra mönster 
går att köpa via Ravelry. Ann skriver också om sin stickning på bloggen Med Pinner. Kursen hålls 
på norska. 

Kursen kostar 495 kr per deltagare, kaffe/the och smörgås ingår. Alla deltagare får 10 % rabatt  
på garn och tillbehör under hela kursdagen samt rabatt på Pinneguris mönster via Ravelry.  

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 önskar Karin & Ann 
 
 

 

butiken med inspirerande garner i naturmaterial 
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