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Workshop: Spetsmönster med Ivar Asplund 13 mars på Handverket 
Att sticka spetsmönster är roligt och tacksamt, man får mycket 
effekt med ganska lite ansträngning genom att kombinera 
omslag med olika slags hoptagningar. Den här kvällen får du 
sticka en provlapp med flera olika slags mönster, och du får 
även möjlighet att sticka en spetsmönstrad minisjal. Du får 
också se flera exempel på sjalar stickade i olika kvaliteter och 
med olika slags spetsmönster. 
 
Vi kommer att arbeta med följande tekniska moment: 
• Läsa diagram 
• Lämplig uppläggning för spetsstickning 
• Enkla och dubbla omslag 
• Olika slags hoptagningar 
• Avmaskning (lös men jämn) 
Förkunskaper: lägga upp samt sticka räta och aviga maskor. 
 
Ta med: garn och stickor.  
Det går åt max 25 gram, så det är ett bra tillfälle att använda restgarner - men tänk på att 
spetsmönster framträder tydligast med släta, enfärgade garner. Tjockleken på garnet har ingen 
betydelse, men stickorna (parstickor eller fram och tillbaka på rundsticka) kan gärna vara 1-2 mm 
tjockare än du annars skulle ha valt till garnet, så framträder mönstren tydligare. 
 
Ivar Asplund är ett välkänt namn i världen av garn och stickor. Han är stickdesigner samt lärare 
och kursledare i stickning, bland annat vid Handarbetets vänner i Stockholm. Han lärde sig sticka 
i femårsåldern och skapade sin första tröja i mellanstadiet, helt utan beskrivning. Sedan dess har 
han designat många fina och väl genomtänkta plagg och gett ut två böcker: Sticka Flätor samt 
Sticka Från grunden. Den senare finns även till försäljning 
under kvällen. 
 
När du kommer:  
Vi slår upp dörren ca 15 minuter innan kusens start. 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 kvällen serveras gott 
fika, kaffe och te.  
 
Datum: 13 mars 
Tid: 17.30-21.00 
Plats: Handverket, Banérgatan 48, Stockholm (buss 4 stannar utanför dörren) 
Pris: 750 kr ink moms  
Anmälan: www.handverket.se/kurtakurser 
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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! 
 
Nina Brisius  
 
 


