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UTSTÄLLNINGAR
Ettårsjubileum och garnfest!

Söndagen den 4:e november firar Garnasinne ett år genom att ordna en härlig garnfest på
Tingshuset i Lerum klockan 13 till 16.
Det kommer att finnas garner i överflöd, celebert besök och flera aktiviteter att delta i.
Delta i jubileumstävlingen och få chansen att vinna någon av följande lyxiga vinster
Ett paket med garn och mönster från Garnasinne
En mössa stickad av Katrin Bawah
Ett presentkort på massage av Epikurea
Mönstret på Rotor av Visalisa
En snidad knapp av Tobbelobbe
Utöver allt detta kommer ni bli bortskämda med mumsigt fika med hembakat, ekologiskt fikabröd
Passa på att få en härlig massage av axlar och nacke av Emma Hammarstedt på Epikurea.
Epikurea använder sig alltid av miljövänliga produkter, deras handdukar är av ekologisk bambu
och oljan är ekologisk och rättvisemärkt.
Träffa Visalisa ”a fabulous rising star in the knitting world” (Jon Dunn-Ballam) och lär dig icordavmaskning och ”snyggaste kantmaskan”! Visalisa kommer även att ha med sig sina
mönster till försäljning.
Visalisas make Tobbelobbe kommer också vara med och sitta och fila på något av sina fina
projekt. Passa på och köp vackra knappar och virknålar av honom på plats! Dessa går inte att
köpa i någon butik utan bara vid speciella evenemang.
Möt även Katrin Bawah, en fantastisk textilkonstnärinna som är känd för sina härligt färggranna
skapelser. Katrin kommer finnas till hands för att visa hur man stickar detaljer som moucher, volanger och bårder. Det kommer även finnas möjlighet att köpa mönster designade av Katrin.
Hitta till Tingshuset i Lerum
Tingshuset ligger på Göteborgsvägen 24, bara ett par minuters promenad från Lerums Station
och det finns gott om parkeringar i närheten. Pendeltågen från Göteborg C till Lerum Station
går 13 minuter i och 17 minuter över varje hel timme (klockan 11:47, 12:17 osv).
Ta med dina stickvänner på denna härliga garnfest och passa på att njuta hela eftermiddagen!
Välkommen!
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STICKBESKRIVNINGAR
AGNES

Agnes består av fyra delar; mössa, halsvärmare, puls- och benvärmare. Du stickor kitet i valfritt
ull- eller acrylgarn i grovlek 110-130 m/50 gr. Jag har till mina olika kit bland annat även Drops Karisma, Ullcentrums 2-tr ullgarn, Marks&Kattens Carolina och Bonnie, JärboGarns Vinga och Lady,
SvartaFårets Idun Vartoftas Superwash och Odin. Jag går mer efter ”rätt” färgnyans än att ha precis
samma garn i hela plagget när jag gör min design. Väljer du som här upp till 8 olika nyanser av samma färg kan det bli svårt att använda samma garn. Obs om stckfastheten inte stämmer välj tunnare
eller grövre stickor. Med tunnare garn blir modellerna snävare och mer åtsittande.

www.katrinbawah.se

STICKBESKRIVNINGAR
AGNES MÖSSA

Storlek: en storlek
Material: ull- eller akrylgarn 120 m/ 50 gram
Garnåtgång: 75 gram; ca 15 gram av sex nyanser
Mönster: Ränder på bredden 8 v, 2½ cm höga med instickade resårkanter
Sticksätt: Slätstickning och resårstickning
Färger: 6 olika röda nyanser
Stickor 2 par 3½, ett till själva mössan och ett till de resårstickade kanterna.
Stickfasthet: 21 m= 10 cm

Lägg upp 108 m på stickor 3½ med bottenfärg och sticka 4 v slätstickning, 2 v rätstickning, 4 v randig
resår 2 m räta i avvikande färg, 2 m aviga i bottenfärg (rätsida) 2 m aviga i avvikande färg och 2 m
räta i bottenfärg (avigsida obs trådarna framför arbetet), 2 v rätstickning med bottenfärg.
Sticka 6 ränder i olika färger 8 v höga och med en instickad resårkant mellan varje rand.
Resårkant: Lägg upp lika många maskor som det är där den ska stickas in med nästa rands färg.
Sticka 2 räta, 2 aviga i 3 v. Sticka ihop med mössan genom att sticka 1 m från kanten med 1 m från botten
till 1 m i slätstickning.
1:a randen: Öka 1 m i var 3:e m till 144 m.
2:a randen: Sticka utan ut- eller intagningar.
3:e-5:e randen. Sticka intagningsvarv på 3:e och 7:e v i randen
Intagningsvarv: Sticka *2 m tills, 14 m (minskas med 2 m varje intagningsvarv), 2 m tills*.
6:e randen. Sticka 12 v med 1 intagningsvarv vart 4:e v 3 ggr = 8 m kvar.
Sticka en 17 cm lång ”antenn”. Maska av.
Montering: Fäst alla trådar och sy ihop mössan. Vik ner och sy fast fållen. Slå en lös knut på ”antennen”.
design: textilkonstnär katrin bawah
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STICKBESKRIVNINGAR
AGNES HALSVÄRMARE

En storlek
Material: Valfritt ull- eller acrylgarn i grovlek 110-130 m /50 gram.
Garnåtgång: 125-150 gr ca 20 gram av åtta nyanser
Mönster: randning: 8 v höga ränder (2½ cm) som börjar med en resårstickad kant
Sticksätt: Slätstickning och resårstickning
Färger: 8 olika röda nyanser eller önskade färger
Bård: Randig resår *2 räta m med vinött – 2 aviga m med orange, upprepa från * på rätsidan.
2 m aviga med vinrött och 2 m räta med orange på avigsidan obs trådarna framför arbetet,
Stickor: 3 2 par 3½, ett till själva halsvärmaren och ett till de resårstickade kanterna.
Stickfasthet: 21 m= 10 cm

Lägg upp 184 m på stickor 3½ med orange och sticka 4 v slätstickning, 2 v rätstickning för vikkant. Sticka 4 v bård,
2 v rätstickning med orange. Byt till slätstickning och sticka ränder i olika färger 8 v höga och med en instickad
resårkant mellan varje rand.
Resårstickad kant: Lägg upp rätt antal m med nästa rands färg på stickor 3½ och sticka 2 räta 2 aviga i 3 v.
(= lika många maskor som det är där den ska stickas in). Sticka in kanten genom att sticka ihop 1 m från
kanten med 1 m från botten i slätstickning.
Sticka intagningsvarv på 3:e och 7:e v på ränderna sammanlagt 7 ggr till 100 m återstår. Varje intagningsvarv
minskar med 12 m
Intagningsvarv: Sticka 17 m (minskas med 1 m varje intagningsvarv), 2 m tills, *12 m (minskas med 1 m varje
intagningsvarv), 2 m tills*, 11 m.
Sticka sedan utan intagning men fortsätt randa till alla randfärgerna är stickade. Sticka 2 v rätstickning med vinrött,
4 v bård, 2 v rätstickning och 4 v slätstickning med vinrött. Maska av.
Montering: Fäst alla trådar. Plocka upp ca 46 m längs framkanterna på stickor 3 och sticka 2 räta, 2 aviga i 6 v.
Maska av. Sticka 4 knapphål över 2 m på den ena sidan och sy i knappar. Vik ner och sy fast fållarna.
design: textilkonstnär katrin bawah

www.katrinbawah.se

STICKBESKRIVNINGAR
AGNES PULSVÄRMARE

En storlek
Material: Valfritt ull- eller acrylgarn i grovlek 110-130 m/50 gram.
Garnåtgång: 60 gr; ca 10 gr av sex nyanser
Mönster: randning: 6 v höga ränder (2 cm) som börjar med en resårstickad kant
Sticksätt: Slätstickning och resårstickning
Färger: 6 olika röda nyanser eller önskade färger
Bård: Randig resår *2 räta m med vinött – 2 aviga m med orange, upprepa från * på rätsidan.
2 m aviga med vinrött och 2 m räta med orange på avigsidan obs trådarna framför arbetet,
Stickor 2 par 3½, ett till själva pulsvärmaren och ett till de resårstickade kanterna.
Stickfasthet: 21 m= 10 cm

Lägg upp 56 m på stickor 3½ med orange och sticka 4 v slätstickning, 2 v rätstickning för vikkant. Sticka 4
v bård, 2 v rätstickning med orange. Byt till slätstickning och sticka ränder i olika färger 6 v höga och med en
instickad resårkant mellan varje rand.
Resårstickad kant: Lägg upp rätt antal m med nästa rands färg på stickor 3½ och sticka 2 räta 2 aviga i 3 v.
(= lika många maskor som det är där den ska stickas in). Sticka in kanten genom att sticka ihop 1 m från
kanten med 1 m från botten i slätstickning.
Minska sammanlagt 6 m på de tre första ränderna genom att sticka intagningsvarv på 3:e och 5:e v på dessa
ränder = 38 m
Intagningsvarv: Sticka 7 m, *2 m tills, 15 m* (minskas med 1 m varje intagningsvarv).
Sticka tre ränder utan intagningar, den sista randen endast 4 v. Sticka fållen 2 v rätstickning, 4 v bård,
2 v rätstickning, 4 v slätstickning. Maska av.
Montering: Fäst alla trådar och sy ihop pulsvärmarna. Vik ner och sy fast fållen både upptill och nertill.
design: textilkonstnär katrin bawah
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STICKBESKRIVNINGAR
AGNES BENVÄRMARE

En storlek
Material: Valfritt ull- eller acrylgarn i grovlek 110-130 m/50 gram.
Garnåtgång: 100 gr; ca 15 gr av sex nyanser
Mönster: randning: 8 v höga ränder (2½ cm) som börjar med en resårstickad kant
Sticksätt: Slätstickning och resårstickning
Färger: 6 olika röda nyanser eller önskade färger
Bård: Randig resår *2 räta m med vinött – 2 aviga m med orange, upprepa från * på rätsidan.
2 m aviga med vinrött och 2 m räta med orange på avigsidan obs trådarna framför arbetet,
Stickor 2 par 3½, ett till själva benvärmaren och ett till de resårstickade kanterna.
Stickfasthet: 21 m= 10 cm

Lägg upp 84 m på stickor 3½ med orange och sticka 4 v slätstickning, 2 v rätsticknin för vikkant. Sticka 4 v bård,
2 v rätstickning med orange. Byt till slätstickning och sticka ränder i olika färger 8 v höga och med en instickad
resårkant mellan varje rand.
Resårstickad kant: Lägg upp rätt antal m med nästa rands färg på stickor 3½ och sticka 2 räta 2 aviga i 3 v.
(= lika många maskor som det är där den ska stickas in). Sticka in kanten genom att sticka ihop 1 m från
kanten med 1 m från botten i slätstickning.
Sticka in kanten genom att sticka ihop 1 m från kanten med 1 m från botten i slätstickning.
Minska sammanlagt 8 m på de tre första ränderna genom att sticka intagningsvarv på 3:e och 7:e v på dessa
ränder = 60 m .
Intagningsvarv: Sticka 7 m, *2 m tills, 19 m* (minskas med 1 m varje intagningsvarv).
Sticka tre ränder utan intagningar, den sista randen endast 4 v. Sticka fållen 2 v rätstickning, 4 v bård,
2 v rätstickning, 4 v slätstickning. Maska av.
Montering: Fäst alla trådar och sy ihop benvärmarna. Vik ner och sy fast fållen både upptill och nertill.
design: textilkonstnär katrin bawah
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