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Workshop: Sticka vantar med Johanna Wallin 1 - 2 april 

I den här kursen lär vi oss de moment som görs 
i en stickad vante. Vi går igenom olika typer av 
muddar, tummar och tumkilar och fingrar eller 
tumvantar. Välj att sticka provlappar eller starta 
ett par vantar på plats. Provlappsmaterial och 
kursdokumentation ingår. 

Vi tar upp hur man stickar en höger och en 
vänstervante, hur man undviker små hål och hur 
man fixar dem om de nu ändå uppstår. Våga 
sticka fingervantar, det är kul. Enfärgade, 
randiga eller sma ̊mönstrade vantar, det kan vara 
svårt att välja.  

Under hela kursen kommer vi även att prata om 
stickhistoria, traditionella mönster och en hel 
massa tips och trix. Vi berör lite om historiken 
kring tekniken och hur vi kan använda det i 
dagens moderna plagg och 
användningsområden. Många inspirationsplagg 
finns med.  

Förkunskaper: 
Du bör kunna sticka räta och aviga maskor samt ha provat på att sticka runt. 

Vad behöver jag ta med /förbereda: 
Strumpstickor eller rundstickor om du stickar magic loop i 
storlek 2.00, 2.5 och 3.0 (om du saknar stickor i någon av 
storlekarna så kan du låna) 
Sax, säkerhetsnålar, papper och penna 
Andra sticktillbehör som du brukar använda.  

Ta gärna med dig vantar eller andra plagg som du ärvt, fått 
eller fyndat och vill ta reda på hur de är gjorda.  
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Johanna Wallin har stickat i över 40 år och är utbildad 
ateljésömmerska och formgivare. Hon driver designföretaget 
Knit2Use i Norrköping, har kurser i stickning och bidrar på 
stickresor både i Sverige och utomlands. Johanna har stor kunskap 
om traditionella mönster och tekniker och har skrivit: Nordiska 
mönster: Vantar, Mössor, sockor och. Sticka mera Småvarmt. Hon 
är en erfaren lärare och stickentusiaster uppskattar hennes tydliga 
diagram och beskrivningar. Se instagram: johanna_d_wallin. 
 
Datum: 1-2 april 
Tid: 10.00-16.00 (en timmes paus för lunch) 
Plats: Handverket, Banérgatan 48, Stockholm (buss 4 stannar 
utanför dörren) 
Pris: 1600 kr ink moms  
Anmälan: www.handverket.se/korta kurser 
 
 
 
 
 
 
 
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! 
 
Nina Brisius  
 


