
Patentstickning 
FULLBOKAD! 

Onsdag 28 januari kl 18.30-21.00 

Patentstickning är en rolig och användbar teknik som 
ger ett vändbart, ribbat utseende. Sticksättet passar 
bra till bland annat halskragar och varma tröjor och 

blir vackert både enfärgat och flerfärgat. Det påminner om resårstickning, men blir tjockare 
och mindre elastiskt. På den här kursen får du lära dig grunderna i patentstickning och du får 
inspiration till att experimentera vidare. Inga speciella förkunskaper krävs förutom att kunna 
lägga upp och sticka vanliga räta och aviga maskor. 

 

Vi kommer att arbeta med följande moment: 

 Patentstickning fram och tillbaka med en och 
två färger. 

 Patentstickning runt med en och två färger. 

 Ökningar och minskningar. 

 Uppläggning och avmaskning. 

 Likheter och skillnader mellan patentstickning 
och andra tekniker. 

Du behöver ett slätt garn i minst två kontrasterande 
färger samt 20 cm långa strumpstickor, gärna ½ mm 
tunnare än vad som rekommenderas till garnet. Använd gärna restgarner i ull. I kursen ingår en 
beskrivning till patentstickade handledsvärmare i Nepal eller motsvarande garngrovlek, till 
dessa behöver du strumpstickor 4.5 mm.   

Kursledare är Ivar Asplund, som ni ofta möter bakom disken på Litet nystan. Han skriver om 
stickning på bloggen Asplundknits och han har även haft flera utställningar där han visat sina 
stickade alster i olika tekniker.  Ivar undervisar även i tvåändsstickning på HV Skola. 

Kursen kostar 350 kr per deltagare, kaffe/the och smörgås ingår. Alla deltagare får 10 % rabatt på 
garn och stickor i under hela kursdagen. 
 

Anmälan med namn och telefonnummer görs via e-post till info@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. Ange ditt namn på betalningen. 
 
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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