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stickar och virkar
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Lördag 15-16,30             Elaine Stanzl Fribyter 

Om Elaine: 
"Sedan 2012 har jag varit en dedikerad stickare då jag lärde mig sticka från Youtube. Jag 
älskar de digitala verktygen som hjälper mig i min vardag och som nybliven stickare så tog 
det inte lång tid innan jag hittade Ravelry. Då öppnade det sig en helt ny värld för mig. När 
jag 2015 startade upp en stickgrupp i Hässleholm så träffade jag massor av stickare och 
många av dem använde inte Ravelry. Då började jag lära ut om hemsidan, för att fler skulle 
få möjligheten att hitta den fantastiska stick- och virkvärlden på internet.

Jag är även stickdesigner och hittas på sociala medier som EllanBellan Knits."

Ravelry är en hemsida där vi som stickar och virkar kan dela med oss av våra projekt och 
få inspiration av varandra. Där finns mönster till alla projekt du kan tänka dig och förslag 
till vilket garn du kan välja.

Tillsammans kommer vi att gå igenom:
Hur hemsidan är uppbyggd och hur du kan navigera dig på den.
Hur du sparar och laddar ner mönster.
Hur du kan spara dina favoritmönster och lägga upp dina egna projekt.
Hur du kan kunna hitta mönster som passar till just det garnet som du har hemma .

Du behöver inte avskräckas om du inte kan engelska så bra. Vi kommer att gå igenom de 
engelska termerna som underlättar för att hitta på hemsidan.
Ibland kan det vara svårt att utforska nya forum på internet men Ravelry är helt klart värt 
besväret. Ta ditt handarbete till en ny nivå.

Inga förkunskaper krävs
Medtag: en digital enhet, gärna surfplatta eller dator. Det går bra med mobil men det kan 
bli svårare att hänga med eftersom upplägget ser annorlunda ut. Jag kommer att visa från 
en dator. Har du inte ett konto på Ravelry sedan innan så förbered gärna det i förväg. 


