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Sticka en socka – Heléne Wallin delar med sig av tips och trix  
19/11 kl 10.00-16.00 på Handverket 
 
Nu vill vi sticka sockor – men det kan vara skönt med lite 
hjälp… Du stickar ett sockskaft hemma (beskrivning 
kommer i god tid) och tar med till kursen. Tillsammans tar vi 
oss förbi de fruktade och mystiska momenten vid hälen. Det 
är inte alls så svårt som det kan te sig…. Vi stickar en 
damsocka efter ett grundmönster för stickor 2,5 mm. Det 
blir även mer socktips, garnprat, stickor, stickteknik mm 
 
Förkunskaper: Du bör kunna sticka räta och aviga maskor 
samt kunna sticka på strumpstickor.  
 
Kursledare: Heléne Wallin, en hängiven stickerska med 
stort intresse för stickningens tekniker, möjligheter och 
historia. Genom åren har hon stickat många skaft, hälar och 
tår med olika metoder. Heléne är även en av rösterna i 
podcasten Nördic Knitting. 
 
Tid: 19 November kl: 10-16 
Plats: Handverket, Banérgatan 48 Stockholm (Buss 4 
Stannar utanför dörren, T-bana Karlaplan) 
Pris: 750 kr 
Anmälan:  hello@handverket.se (maila: namn, adress, mobil, mail) 
Betalning: Faktura innan kursstart. Anmälan är bindande, men i dessa virustider är vi såklart flexibla och 
tacksamma om du meddelar 24 timmar innan om du blir sjuk så har vi en chans att hitta en ersättare till 
din plats så du kan få din betalning (minus anmälningsavgift) tillbaka.  

Tofflor finns att låna på plats, men föredrar du dina egna ta gärna med dem. Vi håller 
socialdistans och tvättar händerna ofta. Det får plats 10 kursdeltagare i lokalen. Under hela 
kvällen serveras gott fika, kaffe och te.  

Kort om Handverket Handverket - Ett centrum för kreativa möten med 
textil inriktning. Vi är många idag som känner att det finns ett stort behov av 
att mötas och träffa andra människor i ett sammanhang. Kreativt skapandet är i 
sig stimulerande både för hjärnan och själen. De möten och samtal som uppstår i 
gruppen ger kraft och glädje. Det är härligt att över sitt handarbete öppet bubbla 
om stort som smått, att känna sig välkommen, sedd och inkluderad. Bra för 
hälsan och själen. 

Vår önskan är att Handverket ska vara en bejakande och positiv mötesplats för 
kreativt skapande. En studio där man kan gå kurser och lära sig nya färdigheter 
likväl som att tryggt vara välkommen på syjunta där man träffar likasinnade i 
en välkomnande och öppen miljö. Ett ställe där det pågår ett givande samtal och 
där man känner sig sedd och välkommen oavsett om man är ny, veteran, ung eller 
gammal.  Varmt välkommen, med vänlig hälsning, Nina Brisius 


