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unika stickade plagg 
design: katrin bawah 

 
Jag är utbildad texti lkonstnär  
vid Konstindustriskolan i Göteborg (numera Högskolan för Design och Konst-
hantverk vid Göteborgs universitet) under 5 år.
Jag designar unika handstickade kläder,  
väver bilder och syr applikationer.
Med mina vävda bilder och applikationer är jag representerad vid Statens 
Konstråd, ett 20-tal kommuner och 4 landsting. Jag har haft tre större och sju 
mindre separatutställningar och deltagit i 75 samlingsutställningar.
Med mina stickade plagg har jag deltagit i fem modevisningar, haft montrar 
sju gånger i olika mässor och marknader och visat dem på ett 10-tal sam-
lingsutställningar.
Jag stickar helst ”stora” plagg
som ponchos, bussaronger, caper, stortröjor och kappor eller kombinatio-
ner med tröja/jumper och byxor/kjol. Men jag stickar även halsdukar, möss-
sor, vantar och sockor. Jag stickar också plagg som designas för att passa 
ihop med speciella sydda plagg. Som motvikt till de stora plaggen stickar jag 
smycken, halsband, armband och ringar. Jag stickar även barnkläder.
Jag stickar i  rent naturmaterial ,  
oftast ullgarn men lingarn, silkegarn och bomullsgarn används också i kombi-
nation eller i hela plagg. Till viss del är det specialinfärgade garner och det är 
inte ovanligt att jag använder väldigt många olika nyanser i ett enda plagg.
De plagg jag stickar kan vara tvärrandiga, långrandiga, diagonalrandiga i 
smala eller breda ränder, rutiga i små eller stora rutor, bårdmönstrade, rap-
portmönstrade, spetsmönstrade eller fritt mönstrade med inplockade motiv. 
Eller kombinationer av olika mönsterformer. De kan stickas i ett stycke eller 
av flera hopsydda eller hopstickade bitar. De avslutas med dubbelstickade 
kantbårder eller resårbårder i avvikande, matchande färger och mönster, 
stickade fransar eller med virkade bårder. 
Mina designade plagg är handstickade
och kan beställas i önskad modelltyp och färgställning. 

textilkonstnär katrin bawah
beckmans väg 54, 44351 lerum
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Stickat från topp till tå
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bussaronger
ponchos
ruanas
kappor
sjalar
tröjor

mössor
benvärmare
pulsvärmare
halsvärmare

halsdukar
vantar

smycken
halsband 
armband

ringar
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BUSSARONGEN är knälång och helt rak med vida ärmar. 
Den har oftast rund ringning med ett sprund som stängs 
med ett vacket spänne. Ibland kan den ha kapuschong 
eller stor polokrage. 
Pris 2000-6000:- beroende på mönster och kvalitet.

BUSSARONGER
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PONCHO OCH RUANA

PONCHON är knä- eller vadlång och helt rak. Den har 
oftast rund ringning med ett sprund som stängs med ett 
vacket spänne. Ibland kan den ha kapuschong eller stor 
polokrage. RUANAN är helt öppen fram
Pris 2000-6000:- beroende på mönster och kvalitet.
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KAPPAN är knä- vad- eller hellång. Den har oftast rund ringning 
eller V-ringning. Den stängs med knappar  knytband eller är helt 
öppen och knäpps ihop med ett vacket spänne. Den kan också 
vara omlottskuren. Ibland kan den ha kapuschong eller krage. 
TRÖJAN är midje- höft eller lårlång och kan ha helt framstycke.
Pris 1000-8000:- beroende på mönster och kvalitet.

KAPPOR OCH TRÖJOR
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Mössa

Hals- Puls- och benvärmare
  200-600:-    Sjalar 800-2000:-Trekantssjal

Hals- Puls- och Benvärmare

Pulsvärmare 

Vantar

Trekantssjal

Trekantssjal

Benvärmare

Halsvärmare

Halsvärmare

Mössa
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Bussarong och Polo
Jumper och Duffel
Tröja och Åkpåse

BARNTRÖJOR

Stickade barntröjor i  6 ol ika modeller
Pris 400-800:-  



Stickade smycken
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Veck

Krage

Band

Udd

Cirkel

 Prick

Pärla

Prick

Berlock

 Kedja

Stickade halsband och armband i0 ol ika modeller
Pris Halsband 200- 700:-  Armband 100-500:-
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