
Kurser hos Deisy Design vintern 2017

Alla kurser hålls i butiken på Avenyn i Göteborg. 
Kursledare: Linda Berglund Skrubbe. 

Max antal deltagare 5 personer.

”Hur sjutton stickar man?” 
Måndag 16 januari 2017, 18.15 – 21.00, – 350:-
Helt enkelt en grundkurs i stickning. Vi går igenom termer som är fif figa att känna till, 
snackar om olika garn som passar till olika projekt och självklart lägger vi upp och stickar 
de grundläggande maskorna/teknikerna så att man blir varm i kläderna och kan köra 
vidare. 

Ingår: allt material som behövs ingår och du får med dig material till att avsluta den 
halsduk som vi påbörjar.

_________________________

”Nu har jag stickat å sen då...?” 
Måndag 23 januari 2017, 18.15 – 21.00,  – 350:- 
Väldigt många tycker att själva stickningen är det som är det roligaste – men när man väl 
har stickat färdigt sina delar så återstår det lite pyssel. Det kan vara mer eller mindre 
beroende på vilket mönster man har följt, men här går vi igenom de viktigaste momenten 
för att få till den där snygga sista finishen: sticka upp maskor, sy ihop delar, fästa trådar, 
maskstygn mm. Vi tittar också lite på detta med att sticka på rundstickor = monteringen blir
minimal. 

Medtag: uppstickade provlappar, minst 10 x 10 cm. 
Ingår: du får med dig en ”lat-hund” över det vi gått igenom så att du minns vad du lärt 

dig. 
_________________________

”Den där rackarns hälen på sockan – hur får man till den?” 
Måndag 30 januari 2017, 18.15 – 21.00,  – 350:-
Kan man sticka sockor så kan man sticka allt! Nästan... Många blir avskräckta från att 
sticka sockor och strumpor då man tycker att själva hälen verkar vara ett oöverskådligt 
problem. Efter ett par timmars kurs kring detta kommer det att gå som en dans. Vi tittar på 
två olika typer av hälar – går igenom hur de stickas rent tekniskt och självklart så stickar vi 
dom också. Vi tittar också på de olika alternativen: sticka traditionellt med strumpstickor, 
med magic loop samt med två rundstickor. 

Ingår: allt material som du behöver för att gå kursen ingår.

_________________________

”Det här mönstret till det här garnet – det går väl inte?” 
Måndag 6 februari 2017, 18.15 – 21.00,  – 350:-
Ibland fastnar man för ett visst mönster men ett garn som kanske inte direkt är anpassat 
för just det mönstret. Detta är ett problem som går att lösa – men man behöver tänka 
igenom det hela ett varv eller två, göra en å annan uträkning samt provsticka på lite olika 
sätt. Här tar vi oss an detta problem och efter kursen behöver du inte tveka inför att göra 
dessa byten. Vi tittar också lite extra på detta med att räkna ut materialåtgång och 
masktäthet. 

Ingår: allt material som du behöver för att gå kursen ingår samt att du får med dig 
dokumentation över det vi gått igenom så att du minns vad du har lärt dig. 


