
 

F. Nybörjarkurs i stickning

580:-
Lördag 9-13          Carina Rosshed Renckert

Om Carina: 
“Jag lärde mig sticka först när jag började tredje klass av fröken Maja Wallgren. Jag 
stickar fortfarande som hon lärde mig. Vad hon framför allt gav mig är glädjen i 
skapandet och det bär jag med mig och försöker ge till andra. Mitt livs första 
stickprojekt var en mössa till mig själv. För mig är det egna skapandet viktigast och 
jag har alltid behov av att lära mig nya saker. Sedan delar jag gärna med mig av det 
jag kan. Har t ex cirklar för nybörjare i stickning. Bor sedan 2007 i Halmstad men är 
Göteborgare i själ och hjärta och av födsel och ohejdad vana.”

Vi ska lära oss sticka, eller snarare ni. Ni kommer minst sticka en provlapp och 
förhoppningsvis sätta igång ett eget stickprojekt. Men, ni kommer inte att hinna 
avsluta det. Max 6 deltagare så alla får maximal hjälp.

Ingår: Stickbeskrivning på provlappen så att ni även lär er läsa och förstå. Ordlista 
med stickord och förkortningar. Jag skickar gärna det i förväg så jag önskar en 
mailadress när du anmält dig.
Medtag: Garn, minimum 50g (ljus färg som syns bäst). Läs på banderollen 
masktäthet och sticknummer. Bör vara för 10x10 cm ca 20-22 maskor. Stickor: 
jumperstickor eller strumpstickor i den tjocklek, nummer, som står just på ditt 
garn. Tänk på att t ex Rusta och secondhandbutiker säljer billiga garner. 
Visserligen i syntet men det duger helt klart till provlappar.

Vill du starta upp ett projekt så rekommenderar jag, alla kategorier, att sticka en 
mössa till dig själv. Gratisbeskrivningar finns på t ex Drops och Järbos hemsidor. 
Du behöver då garn och stickor till just den mössan du önskar sticka. Behöver du 
kommunicera detta med mig så kontakta mig via mail innan i god tid. Har man 
inte tillfång till garnet som anges i beskrivningen så skaffar man något annat. 
rosshed.renkert@hotmail.com

mailto:rosshed.renkert@hotmail.com

