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Flätor passar till alla möjliga slags projekt och är betydligt 
enklare att sticka än man kanske tror vid första anblicken. Man 
får mycket effekt för lite ansträngning – dessutom är de roliga 
att sticka! På den här kursen får du sticka flera olika prover för 
att testa olika slags flätmönster. 

• flätvridningar till höger och vänster
• flätor över bara räta maskor respektive räta och aviga
• olika kombinationer av flätvridningar
• olika höjd mellan vridningarna
• hur olika garnkvaliteter påverkar resultatet
• läsa diagram

Förkunskaper: lägga upp samt sticka räta och aviga maskor.

Ta med
Garn: helst ullgarn, enfärgat och gärna ljust. (Undvik i alla fall sådant som svart och mörkblått, för då syns 
inte mönstren så tydligt.) Sammanlagt går det åt ca 50-100 gram beroende på hur drygt garnet är, så det är 
ett bra tillfälle att använda restgarner - och de kan gärna vara i olika kvaliteter. Garntjockleken är inte så 
noga, men för den som vill ha förslag tycker jag att Peer Gynt är ett bra garn och skulle välja 3½ eller 4 mm 
stickor till det.

Välj sticktjocklek som passar till garnet. Vi kommer att sticka prover fram och tillbaka, så det går bra med 
raka jumperstickor eller att vändsticka på rundsticka, vilket du föredrar.

Dessutom behöver du en flätsticka eller en extra strumpsticka samt penna (gärna blyerts och ett sudd). 
Flätstickan kan ha samma tjocklek som stickorna eller vara lite tunnare.

Om Ivar

Ivar Asplund, stickentusiast sedan femårsåldern, håller ofta 
kurser i olika sticktekniker, bland annat på HV Skola i 
Stockholm. 
År 2017 kom hans första bok Sticka flätor (Bonnier Fakta) och 
han har tidigare bidragit med stickbeskrivningar i ”The Knit 
Generation” och ”Sagornas stickbok”. Han har visat stickade 
alster på Virserums konsthall och Sigtuna kulturgård, och 
bloggar mycket oregelbundet om stickning på 
asplundknits.blogspot.com sedan 2010. På instagram hittar 
man honom som @asplundknits. 
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