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”Flerfärgstickning med lyfta maskor” med 2Stickare 

27 mars kommer ”2Stickare”, 
Lotta och Madeleine, tillbaka 
till Handverket och håller 
workshop om 
mönsterstickning med lyfta 
maskor. 

Skapa nya och annorlunda 
mönster med lyfta maskor, ett 
enkelt sätt att sticka med flera 
färger. Du stickar alltid bara med 
en färg i taget per varv. 
Variationerna av färger, aviga och 
räta och lyfta maskor är oändliga. 
Det är härligt! Vi stickar olika 
mönsterformer, gör provlappar 
och pratar idéer, färger och garner. Den här kursen lämpar sig både för den som är lite ny och 
den som hållt på ett tag och behöver inspiration och vill prova på något nytt. Massor med 
praktiska tips, en trevlig kväll med stickning och gott fika. 

Förkunskaper: Kunna lägga upp och sticka aviga+räta maskor. Material ingår. Ta gärna med 
stickor om du har 2,5, 3 eller 3,5 – eller låna på plats. Sax, papper och penna kan vara bra. 

2stickare består av Lotta och Madelaine och vi jobbar främst med lyfta maskor. Vi började 
utforska tekniken för många år sedan och nu kan vi inte sluta… De har en bakgrund i 
hemslöjdsrörelsen och för ett antal år sedan gav vi ut boken "Sticka flerfärgs-stickning med lyfta 
maskor". De håller uppskattade kurser i stickning, deltar på mässor, har föreläsningar och reser 

gärna runt i landet och träffar stickare. Du hittar 
dem på 2stickare.blogspot.se och instagram eller 
facebook. 

Datum: 27 mars 
Tid: 18.00-21.00 
Plats: Handverket, Banérgatan 48, Stockholm 
Pris: 680 kr ink moms  
Antal deltagare: 10 
Anmälan: www.handverket.se/korta kurser 
Buss 4: Stannar utanför dörren. T-bana: Karlaplan 
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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 

 
 


