
Fördjupa dig i flätstickning! 

FULLBOKAD! 

Två måndagar:  5 och 19 november  
kl 18.30-21.00 

Att sticka flätmönster är roligt, och faktiskt enklare än det 
ser ut. Du flyttar maskor åt höger eller vänster och skapar 
vridningar i den stickade ytan. Med små variationer kan 
man få helt olika effekter och vackra mönster.  Flätor är 
snyggt på mycket, allt från klassiska Arantröjor, koftor, 
mössor till trendiga kuddar. På den här kursen lär du dig att 

sticka flätor med hjälpsticka och efter diagram.  För att få utbyte av kursen bör du kunna lägga 
upp samt sticka räta och aviga maskor.  

 
Vi kommer att arbeta med följande moment: 

• vridningar till höger & vridningar till vänster 
• kombinationer av höger- och vänstervridningar 
• olika breda mönster 
• olika höjd mellan vridningarna 
• olika övergångar från resår till flätor, med och utan 

ökningar 
• hur olika garnkvaliteter påverkar flätornas utseende 
• vändbara flätor 

Inför kursen får du en stickläxa som ska påbörjas i förväg. 
Mer information om detta och vilket material du bör ha med dig får du i samband med 
anmälan.  Alla deltagare får 10 % rabatt på garn och stickor under kursdagarna. 

Kursledare är Ivar Asplund, som ni ofta möter bakom disken på Litet nystan. Han har gett ut 
boken Sticka flätor och undervisar i stickning på HV Skola. Ivar är en uppskattad kursledare som 
är tydlig, pedagogisk och förmedlar stickglädje med en stor portion tålamod och humor.  

Kursen kostar 850 kr per deltagare, kaffe/the och smörgås ingår.  

Anmälan med namn och telefonnummer görs via e-post till adressen 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 anmälan är bindande, se villkor för deltagande här! 
 
Välkommen önskar Karin & Ivar! 

 

butiken med inspirerande garner i naturmaterial 

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