
Du har hört det många gånger vid det här laget, det är en konstig vår. Många förlorar sina  

närstående och är själva rädda för att bli sjuka, de platser där du träffar vänner är stängda, många 

förlorar jobbet. Det är mycket oro i världen. Men stick kan vi fortfarande, och blicka framåt.  Mitt i 

en pågående pandemi fortsätter livet, garnet finns i våra händer och en maska i taget tar vi oss 

framåt. Stickningen förenar oss. Jag läser boken att sticka för livet av Loretta Napoleoni och  

förordet griper tag i en, en vår som denna:   

Vi har aldrig tidigare varit så tätt sammanknutna och så isolerade på en gång. Vi är i ett desperat 

behov av både strategier och resurser för att åter få samhället i balans. Om vi blickar tillbaka på 

historien samtidigt som vi betraktar våra egna liv idag, blir det tydligt för oss att stickning alltid 

har fungerat som en spegel för vår sociala tillvaro, och att stickningen har makten att hjälpa oss 

att foga samman våra liv, familjer, vänner och samhällen. 

Detta nyhetsbrevet har lite annorlunda innehåll. Sticknicken som brukar vara i slutet av sommaren 

skjuter vi lite på och istället fokuserar vi på vad som händer i höst och tips på digitala kanaler som 

gör att du fortfarande kan sticka tillsammans med andra. 

Nätverket är ett forum där vi ger och får idéer av varandra. Spindlar är:  

Ulla Engquist, Skövde     0705 955806  

Ann-Christin Gustafsson, Billingsfors   0531 30232  

Anna Josefsson, Tjörn     0707 498787  anna@vinterverkstan.se 

Madeleine Bergh, Ljungskile    0725 637700  berghfors@hotmail.com 

Maria Lindell, Bohus      070 5981513  

Annelie Olsén, Borås      0706 263768 

Maria Claesson, samordnare    0706 626804  maria.a.claesson@vgregion.se 

Sticknätverket  

i Västra Götaland 



Hej stickare vad tänker du på? 

Stickningen är inte bara mönster och beskrivningar utan också full av berättelser och minnen, 

kanske minns du när du fick en handstickad tröja som liten eller så minns du vad du tänkte på  

eller upplevde när du stickade ett visst plagg. Är det en speciell person som du kopplat ihop med 

stickning eller en viss period i livet? 

För 100 år sedan drabbades världen av Spanska sjukan, och vad de som stickade funderade på då 

vet vi kanske inte så mycket om. År 2020 står vi mitt i en ny pandemi och därför vill Sticknätverket 

i Västra Götaland ta del av det som rör sig i dina tankar. 

Vad är din relation till det material du använder, stickar du till dig själv eller till andra, hur har  

covid-19 påverkat ditt stickande? 

Sticknätverket kommer samla alla berättelser för att och kommer sedan publicera dem i gruppen 

sticknätverket i Västra Götaland på Facebook (en nystartad grupp som du kan läsa om längre ner 

i nyhetsbrevet). Under våren och sommaren. Svaren kommer sparas och sammanställas och  

presenteras i ett av dessa nyhetsbrev, hur det kommer se ut beror på hur många som skickar in. 

 

Skriv din korta berättelse på 100-400 ord.  Ditt svar kommer behandlas anonymt men vill du så 

får du gärna berätta vilken ort du kommer ifrån. Vill du inte att din berättelse publiceras på  

Facebook så meddela detta när du skickar in din berättelse. 

Skicka den till maria.a.claesson@vgregion.se innan den 15 juni.  

  

Tack för att du tar dig tid! 

mailto:maria.a.claesson@vgregion.se


Digitala stickmöten 

När vi helt plötsligt inte kan träffas som  

vanligt, vad gör vi då? Lusten att träffas och 

umgås försvinner inte bara för att ett virus 

hindrar oss från att ta oss till de mötesplatser 

vi är vana vid.  

Vi har pratat med Marja som driver  

Charlottendals Gård, hon har testat att hålla 

sina stickcaféer digitalt. 

Läs mer om hennes erfarenheter här 

Lyssna på  poddar 

Nu (och alltid) är det läge att lyssna på poddar 

när du stickar. Vi har listat ett gäng  

slöjdpoddar, inte bara stickning men allt  

handlar om slöjd och hantverk.  

Här hittar du poddförslagen 

Möts på Messenger 

Har du och dina stickkompisar en Messenger-

grupp? I sådana fall är det lätt att ringa eller 

göra videosamtal. Längst uppe i Messenger 

finns en telefonlur och en videokamera. Tryck 

på telefonluren så ringer du upp alla i gruppen 

för ett samtal. Trycker du på videokameran så 

startar ett videosamtal med grupp-

medlemmarna. Den som inte har tid att vara 

med tackar bara nej till samtalet. 

Varje torsdag kl 15 under våren ses vi på online via videochat på ZOOM för eftermiddagskaffe och stickning.  

Vi kommer ha några olika teman under StickSalongen, och på torsdag pratar vi lite om bohuslänska tröjor. 

Koka en god kopp kaffe, sätt dig tillrätta och plocka fram din stickning så stickar vi tillsammans på torsdag kl 15:00 

Vi ses! 

/Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland 

Länk till online Sticksalong: https://us04web.zoom.us/j/75678858419  Meeting ID: 756 7885 8419 

Stickjuntan 

Digitala stickidéer 

https://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/slojd/aktuellt/digitala-slojdmoten/
https://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/slojd/aktuellt/slojdpoddar/
https://us04web.zoom.us/j/75678858419?fbclid=IwAR3GmajwZG0gPSjbL-bGyxs34e7DWrr7czPXLVOUyPz-zjFY_N0vSvOA7Ao


Stickning för juntan 
Att sticka på juntan kan vara en utmaning hur många gånger har en inte fått repa upp när en kommer hem. Här  

kommer därför ett tips på en enkel och grundläggande juntestickning som många av er kanske har stött på förut 

men som ändå är värd att uppmärksammas igen. 

Sticka en revling 

Revlingen är en enkel armmudd som förr var en oumbärlig detalj för  

västkustens fiskare,  den höll värmen, såg till att vatten inte rann in  

ärmarna och skyddade handleder mot hårda och skavande  

oljekläder. Revlingar fanns med i en stor inventering av fiskekläder 

som gjordes i början av 90-talet och utifrån en gammal modell från 

Kalvön i Fjällbacka är detta mönster skrivet. Här får du en  

grundbeskrivning som du kan utveckla och anpassa på ditt eget sätt, 

på bilden har snodden avslutats med en garnboll.  

Du behöver: 

stickor:  3,5 eller 4 

Garn:  ca 50g lämpligt ullgarn som passar grovleken till  

  stickorna 

Gör så här: 

Lägg upp ca 20 maskor och sticka rätstickning i 40 cm.  

Sedan börjar minskningen på varje varv: 1rm, 2rm tillsammans, rm tills 3 maskor kvarstår lyft lyft rm, 1rm 

Fortsätt tills du har 4 maskor kvar sticka då 1rm, 2 rm tillsammans, i rm. Avmaska resten av maskorna. 

 Tvinna en snodd som är ca 50 cm lång när den är färdig. Snodden ska bestå av 4 trådar. Det går också bra att fläta 

eller påta. Sy fast snodden. Vira revlingen runt handleden och fäst snodden i sig själv 



Boktips 

Att sticka för livet 

Av Loretta Napoleoni (ISBN: 987-91-88919-61-8) 

Boken handlar om stickkonsten och hur hantverket har format 

samhällen och relationer mellan människor i århundraden. Boken 

innehåller historiska berättelser om stickning, Lorettas egna  

erfarenheter och minnen och också några olika stickmönster.  

Loretta är i grunden journalist och ekonom. Hon har skrivit flera 

böcker om terrorism och pengatvätt. Hon är också en hängiven 

stickare. 

Koftearven 
Av Annemor Sundbø (ISBN 978-82-05-52211-4) 

Med utgångspunkt i sin enorma samling av 

gamla stickade tröjor har författaren tagit sig 

tillbaka i stichhistorien. Boken koftearven är 

en blandning mellan kulturhistoria, minnen 

myter och hypoteser. Annemor Sundbø har 

25 års erfarenhet av återbruk av ull från  

stickrester. Med hjälp av ledtrådar i moderna 

kunskapsnätverk förmedlar hon vilka olika 

roller stickkonsten och mönstertraditionen 

har spelat genom tiderna, påverkat av folkto, 

religion, politik och samhällsekonomi. Boken 

innehåller också vägledning och mönster för 

att du själv ska kunna sticka traditionella  

tröjor med personligt uttryck. 

Boken är på Norska! 

Japanese Knitting Stitch Bible 

Av Hitomi Shida (ISBN 978-4-8053-1453-1) 

Boken är en samling av författarens  

favoritmönster. Boken innehåller både  

enklare och mer komplicerade mönster  

ritade i diagram och har alla sorters maskor 

som du kan tänka dig. Det finns sammanlagt 

260 olika mönster i boken instruktioner om 

hur du stickar maskorna. 

Bland mönstren hittar du kabelstickning, 

spetsstickning, olika kanter m.m. och det 

finns också mönster på torgvante, vante, 

mössa och krage 

Boken är på engelska men beskrivningarna 

är i diagram! 



Stickevent i borås den 18 oktober 

Den 18 oktober planeras ett stickevent i Borås. Skriv in datumet i din kalender, mer information 

kommer senare. 

Stickcaféer 

Ljungskile:  Caféerna planeras starta i slutet av september på Kärrstegens gård på Berg, dag och tid  

  meddelas senare. 

Borås:  stickcaféer planeras för hösten, dag och tid meddelas senare 

Tjörn:   Billströmska folkhögskolan - caféer planeras inför hösten, mer information kommer  

   senare. kontakt: anna.josefsson@vgregion.se  

Mer stickning 

Det är inte många som vågar sia om hur hösten kommer bli. Därför har vi heller i dagsläget inte 

så mycket som är färdigt inför hösten. Vi återkommer med ett nytt nyhetsbrev efter sommaren så 

hoppas vi att vi kan träffas i verkliga livet. 

Sticknätverket i Västra Götaland på Facebook 

Vi har funderat på hur vi kan kommunicera på ett smidigare 

sätt, ofta skickas det ut ett nyhetsbrev och då kommer 

många svar som oj, vårt evenemang var ju inte med osv. Då 

känns det långt till nästa utskick.  

Därför startar vi en Facebookgrupp som heter just  

Sticknätverket i Västra Götaland. Alla är välkomna att vara 

med i gruppen. I gruppen tipsar vi varandra om  

stickrelaterade evenemang som är på gång i Västra Götaland 

eller som kan nås från Västra Götaland (digitala  

arrangemang). Alla som är medlemmar i gruppen kan göra 

inlägg. 

Gruppen är till för att  

hålla kontakten med sticknätverket 

sprida information om vad som är på gång i ”stickvärlden 

Västra Götaland” 

Gruppen är inte till för: 

Diskussioner om olika mönster tekniker 

Försäljning 

Reklam och erbjudande från butiker och företagare 

Gå med i gruppen genom att klicka på länken 

mailto:anna.josefsson@vgregion.se
https://www.facebook.com/groups/232736017963471/?ref=bookmarks

