Stickfest i Väst 2019

G – workshop
“Sticka flotterande mönster"
Lördag 10-12
Maria Gustafsson
300:Flotterande mönster är ett annorlunda sätt att
skapa flerfärgade mönster. Flotterande mönster
stickas med dubbelt garn, man stickar med två
trådar av olika färg. Effekten påverkas av vilka
färger man väljer, hur stor kontrast det är mellan
dessa och vilken av färgerna som får bilda mönster.
Efter att vi provstickat är det fritt fram att börja ett
eget projekt, kika gärna på Marias hemsida för
inspiration, http://mariasgarn.se/?tag=flotterande-monster
Tag med garn, minst två färger och gärna några olika kvaliteter att provsticka i och lite olika stickor. Det går
lika bra att sticka runt som fram och tillbaka. Du kanske vill testa ett eget mönster, så ta med rutpapper.
Anteckningsmaterial och sax brukar vara bra att ha med. För att få utbyte av kursen bör du behärska både
aviga och räta maskor.

Om Maria
Maria Gustafsson öppnade 2006 garnbutiken Marias garn på S:t Paulsgatan i
Stockholm. I butikens sortiment fanns enbart garner av naturmaterial samt
hennes egna handmålade garner och stickdesign. Maria har inte kvar butiken
utan jobbar idag med att designa stickat och virkat till olika garnleverantörer,
veckopress och i eget namn (marias garn).
Hennes beskrivningar hittar du på Ravelry
(http://www.ravelry.com/designers/marias-garn ) och i några garnbutiker.
Maria ger privatlektioner i olika sticktekniker och håller kurser bland annat på olika stickevent (tex Strik
Bornholm, KnitWork, Stickfest i Väst, Stickstämmor, Syfestivalen och flera stickläger i Pörkenäs), i
garnbutiker samt i egen regi. Maria har en mångårig kunskap i stickning och virkning och vill gärna sprida
kunskapen vidare.
Maria brinner för stickningen och andra garnrelaterade tekniker. Vad som händer när hon är med garn kan
du läsa på hennes blogg Marias garnhändelser (www.mariasgarn.se) som uppdateras nästan varje dag.
Du kan även följa marias garn på facebook, http://www.facebook.com/MariasGarn och på Instagram.

