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Är du nyfiken på hur en stickmaskin fungerar har du nu chansen att 
lära dig lägga upp, maska av, och sticka ett enkelt projekt som till 
exempel handledsvärmare, liten sjal, halsduk, disktrasa eller om du 
har en annan idé. 

Allt material ingår i kursavgiften. Om du har ett eget garn går det 
också bra. Tala i så fall om det innan kursen så att vi bokar dig på rätt 
maskin som passar garnet.  

Vi har sex maskiner till vårt förfogande. Två mellanstickare som 
passar till garn från motsvarande stickor 4 och fyra standardstickare 
som passat till garn motsvarande upp till stickor 3,5. 

Helén Kursdotter Berntsson



 

Om Marie: 

Medgrundare till SiV och en i teamet under alla år. Hon bor på Grötö 
där det hela startade. Marie har stickat på maskin i 15 år och i år 
tillbringas hela stickfesten i maskinrummet där flera olika maskiner och 
dess olika egenskaper och möjligheter visas. 

Hennes företag heter Upprepat AB, stickat och sytt. 

www.upprepat.com

Om Helené: 

Driver Resta fårgård, www.resta.nu, utanför Kungälv och är 
återförsäljare för Silver Reed stickmaskiner och tillbehör, 
stickprogrammet DesignaKnit, samt garn på kon.

Hon sysslar med många hantverk som stickning, tovning, silversmide, 
sömnad och vävning. Helén håller kurser i maskinstickning, 
dataprogrammet DesignaKnit och andra hantverkstekniker.
Sin första stickmaskin köpte hon 1989 och har sedan dess skaffat sig 
gedigen erfarenhet av framför allt elektroniska maskiner som hon gärna 
delar med sig av. 

Helén är medlem i Agaton Hantverk på Marstrand där en del av hennes 
produkter säljs. 

Om du behöver reservdelar till din maskin som nålar, plockverktyg, 
tryckstång, kontakta helen@resta.nu senast veckan innan så finns det 
att hämta på SiV under helgen.

På väg till "Torget" på våning 4 ligger "Maskinrummet" och där träffar du Marie 
och Helené.  I Maskinrummet kan du köpa maskinstickade produkter, 

lammfällar, garn, silversmycken, tygkassar och t-shirts med tryck. I mån av tid 
kan vi trycka din egen personliga text!

Självklart kan du också köpa en stickmaskin! När inte workshopen går så 
demonstrerar de maskinerna och det finns möjligheter att prova på för den 

som vill.

http://www.resta.nu

