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Workshop i Hönsestrik med Anna Bauer 28 - 29 januari kl 10.00-16.00 
 
 
 

Kursbeskrivning: 
Hönsestrik är en friare form av berättade mönsterstickning. 

Karaktäristiskt är de färgglada mönsterbårderna och de instickade 
personliga och politiska budskapen. Hönsestrik är ren 
okynnesstickning, utan pekpinnar och där du har möjlighet att 
släppa loss och frossa i färger mönster och fylla din stickning med 

eget innehåll. 
 

Kursens inneha ̊ll: 
En provsmakning av Hönsestrik samt historien bakom, inspiration, 

tekniktips, färglära, mönsterkavalkad och självklart stickning! Vi 
bekantar oss med Hönsestrik genom att börja sticka ett mindre 
projekt. 
 
Material: 
Ta med egna stickor, rundsticka och/eller strumpstickor nr 2,5 

eller 3. Garn och kompendium finns att ko ̈pa på plats till självkostnadspris. Det går också bra att 
ta med eget garn.  
 
Anna Bauer är textilkonstnär utbildad på Högskolan för Design och Konsthantverk, bosatt och 
verksam i Göteborg. Har gett ut böckerna ”Hönsestrik a love story”, ”Hönsestrik forever” på 
Roos & Tegnér förlag samt ”Färga garn och sticka” tillsammans med Eva Zethraeus på Polaris 
förlag. 
 
Datum: 28-29 januari  
Tid: 10.00-16.00 (en timmes lunch) 
Plats: Handverket, Banérgatan 48, Stockholm  
Pris: 1700 kr (+ ev material på plats) 
Anmälan: Maila: Namn/Adress/Mobil/Mail till: hello@handverket.se 
Buss 4: Stannar utanför dörren 
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Kort om Handverket 
Handverket - Ett centrum för kreativa möten med textil inriktning.  
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. 
 
Min 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! 
Nina Brisius 
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