
Stickinfo från Sticknätverket i Västra Götaland.  

Hej och välkomna till ett nytt stick-år 2020. Jag heter Maria Claesson och är hemslöjdskonsulent. Susanne 

Harrysson har gått i pension och jag har tagit över ansvaret för sticknätverket. För ett par veckor sedan 

intervjuades jag i GP och efter det har vi  fått mer än 60 nya medlemmar till sticknätet. Välkomna hit! 

Nätverket har kontaktpersoner—spindlar runt om i regionen som hjälper till att hålla reda på vad som 

händer på stickfronten i vår region men det är alltid lätt att missa något evenemang. Har du något tips så 

skicka ett mail till mig. Vi planerar också årets sticknick som blir till hösten och det kommer en separat 

inbjudan till det. Jag funderar också på att ha ett offentligt stickkalendarium där vi kontinuerligt kan dela 

stickevent med varandra, som ett komplement till dessa nyhetsbrev men det kommer mer om detta 

längre fram i vår.  

Hoppas att vi ses i stickminglet framöver!  

Hälsningar Maria  

 

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

Ulla Engquist, Skövde     0705 955 806  

Ann-Christin Gustafsson, Billingsfors  0531 302 32  

Anna Josefsson, Tjörn     0304 400 002  

Madeleine Bergh, Ljungskile    0725 637 700  

Maria Lindell, Bohus     070 598 1513  

Annelie Olsén, Borås     0706263768 

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

Sticknätverket  

i västra Götaland 



Slöjdens Hus i Helensparken, Skövde Stickcafé den 5 mars, 2 april, 7 maj kl 17:00-20:00 Kostnad 10 

kr + 5 kr för kaffe och te. Ta med eget till-tugg. 

 

Knalleslöjdarnas vävlokal Druveforsvägen 38, Borås Stickcafé med tema den 23 februari, 22 mars, 

19 april och 17 maj kl 15:00-18:00  

 

Hemslöjden i Lidköping Sunnersberg; Solbacken 1 Stickcaféer en gång i månaden med start 18:30. 

Gå in på https://www.hemslojden.se/ och se aktuella tider i kalendariet.  

 

Redbergsskolan Göteborg Studieförbundet Vuxenskolan, ordnar stickträffar med tema den 23 feb-

ruari, 29 mars och den 26 april. Fri entré, fika finns att köpa. Temat hittar du på: https://

www.facebook.com/events/1413960075444341/  

 

Göteborgsvägen i Mölndal Studieförbundet vuxenskolan ordnar stickkvällar. Kostnad 100 kr per till-

fälle läs mer om tid och datum på : https://www.sv.se/avdelningar/grsydost/kurser/stickkvallar-43018/  

 

Österlånggatan 17, Trollhättan Vi träffas varannan måndag (med start 20/1 2020) mellan kl. 17.00-

20.00 i SVs lokaler. Vi inspirerar och lär oss av varandra. Ibland ordnar vi cirklar för att lära oss gamla och 

nya tekniker: https://www.sv.se/avdelningar/sv-vast/kurser/stickcafe--70595/  

 

Kärrstegens gård på Berg i Ljungskile  

27 februari , 19 mars, 2 april, 23 april , kl 17-20 vid varje tillfälle.  

Vårens stickcaféer 

Sticka på stickmaskin  

Förra sommaren startade en grupp på Facebook som riktar sig till de som stickar på Stickmaskiner i västra 

Sverige. Gruppen anordnar träffar i Borås ungefär en gång i månaden. Träffarna är i Studieförbun-det Vux-

enskolan i Borås. Är du intresserad, titta in i den offentliga gruppen på Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/2354872964551176/  

Kurser i maskinstickning:  

Stenebyskolan sommarkurs 22-26 juni 2020 

 https://www.steneby.se/stenebyskolan/sommarkurser/v-26-maskinstickning/  

ABF Lidköping den 24-27 juni 

 https://www.abf.se/arrangemang/vastra-gotalands-lan/lidkoping/konsthantverk-handarbete-slojd/

stickmaskinskurs-i-lidkoping/  
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För dig som älskar ull  

Visserligen ligger dessa två evenemang i Västra Götaland men det är i alla fall i närheten, ett i Kil och ett i 

Saltum – Danmark. Här kan du hitta allt i ullväg!  

Fårfesten i Kil går av stapeln första helgen i mars, i år blir det den 28 februari-1 mars. Ett fantastiskt program 

och mycket ullinspiration. Ta tåget eller leta upp en bussresa.  

http://farfestikil.com/ 

Ta båten till Danmark och till Uldfestivalen i Saltum. Detta är ett årligt evenemang som alltid är den andra 

helgen i maj, i år den 9-10 maj. Teamat för året är dubbelstickning och vändningar. Programmet presenteras 

senare under våren på hemsidan. Jag har själv inte varit där med det verkar jättespännande!  

http://uldfestival.dk/n  

Stickkurser på Nääs  

I höst blir det två stickkurser på Nääs, sticka och valka med Lotta Blom (Tant Kofta) och Sticka Mönster 

formge och färgsätt med Erika Åberg. Detta och andra spännande kurser som tova fårfällar, brodera hösten på 

Nääs, virkad mönstermagi och mycket mer hittar du på hemsidan:  

https://www.slojdochbyggnadsvard.se/Kurser/textil/  

http://farfestikil.com/
http://uldfestival.dk/n
https://www.slojdochbyggnadsvard.se/Kurser/textil/


 

 

Tvåändsstickning  

Under hösten har en ny bok om 

tvåändsstickning kommit ut. I häftet 

Tvåändsstickning finns allt du behöver 

kunna för att sticka dina första  

tvåändsstickade vantar och mönstra 

med struktur och färg.  

Här kan du provläsa och se var du kan 

köpa boken: 

https://www.hemslojdensforlag.se/

project/tvaandsstickning/  

Kurser i Tvåändsstickning  

Vill du fördjupa dina kunskaper inom tvåändsstickning så kommer det kurser på Studieförbundet vuxenskolan 

under våren i Göteborg, Bollebygd och Dingle. Här är en länk till hemsidan.  

Hitta kursen här:  

https://www.sv.se/  

Terminskurser i stickning på NBV i Göteborg  

Med träffar varannan vecka på Mölndalsvägen 30 C, Göteborg.  

Du får lära dig att läsa och förstå vad det står i stickbeskrivningen, sticka kontinentalt eller slänga med tråden? 

Du kan prova på dubbelstickning, tvåändsstickning, sticka mönster med flera färger mm. Det är bra att börja 

med mindre arbeten, eller sticka prov innan du börjar med ett större projekt. Ta med stickor och garn om du 

har.  

https://www.nbv.se/soksida/?q=sticka  
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