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Workshop, i att sticka med flera färger på många sätt  
med Maria Gustafsson 

den 19 nov. 10 – 16 samt den 26 nov kl. 13.30 – 16.30 

GarnGalleriet, www.garngalleriet.se arrangerar en workshop 
 i att sticka med flera färger på flera sätt med Maria Gustafsson. 

 

Att sticka med flera färger är roligt, inspirerande och går att göra på många sätt. Det 
enklaste sättet att sätta färg på sin stickning är att sticka ränder. Ränder går att sticka 
på flera sätt, vi provar olika effekter med räta och aviga maskor.  
Oanade flerfärgseffekter kan uppnås med hjälp av lyfta maskor, de flesta mönster är 
lättstickade då man endast använder en färg i taget. Vi provstickar en handfull olika 
mönster. 
Det många tänker på först när man säger flerfärgsstickning är slätstickade mönster 
med två eller flera färger. Det kan vara svårt att få ett jämnt utseende, vi provar fair-
isle teknikens olika sätt att hålla garnet som gör det lättare att uppnå ett snyggt 
resultat. Mosaikstickning kan användas på nästan samma mönster som fair-isle 
tekniken men med en annorlunda effekt, vi provar även detta. 
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Inga speciella förkunskaper krävs förutom att kunna sticka räta och aviga maskor, var 
och en utgår från sin kunskap. Det underlättar om du är van vid att sticka runt då 
framför allt fair-isle tekniken är lättare att sticka på detta sätt. Flerfärgsmönster går 
givetvis att sticka i alla garner, men de skall helst vara släta och av samma grovlek. 
Du får tillräckligt med garn för att kunna sticka en provlapp som passar till stickstorlek 
3-3½ och det kommer att finnas möjlighet att köpa mer om du inte tar med dig själv. 
 
Ta med egna stickor: Raka (gärna korta) och strump/kort rundsticka, storlek 3½ eller 
stickor som passar till det garn du tar med dig plus sax och anteckningsmaterial. 

Vi kommer att göra paus för lunch mitt på dagen; mat ingår inte, så ta med något att 
äta om du inte vill gå ut på lunch. Fika ingår. 

Kursledare  
Maria Gustafsson. Maria är grundaren till garnbutiken Marias garn på söder i 
Stockholm (som nu heter Litet Nystan), idag jobbar hon främst med stickdesign och 
att hålla garnrelaterade kurser. Mer om hennes öden och äventyr med garn läser du 
om på hennes blogg marias garnhändelser 
(http://mariasgarnhandelser.blogspot.com/). 

Information 
Kostnad: 950: - 
Kursavgiften betalas till Bg 5561-3251, 10 dagar efter besked.  
Uppge namn och kod: Flerfärg Maria 
Antal platser: 8 -12 
Lokal: Den19 nov. Hemslöjden i Uppsala, S:t Eriks gränd 6, Uppsala 
Den 26 nov, St. Olofsg. 6, Uppsala – detta datum efter Öppet Hus med 
garnförsäljning hos GarnGalleriet. 
Anmälan sker via e-post till info@garngalleriet.se  
 

Varmt välkommen! 
Angeli Holmstedt och Maria Gustafsson 

 


