
 

Fredagskurs – Inbjudan! 

Värnamo folkhögskola bjuder in till 
fredagskursen ”Sticka din kofta” 

”Sticka dig en varm ulljacka – ullkofta! Slopa 
den plastiga och miljöförstörande fleecen! 
Skapa ett plagg att bo i. Använd naturligt 
obehandlat garn av ull till ditt plagg. En 
kretsloppsfiber med fantastiska egenskaper.” 
Lotta Blom - ”Tant Kofta” 

I fredagskursen stickar alla varsin kofta vilken 
behandlas med valkning för att bli mjuk och 
varm. Vi utgår vi från Lotta Bloms häfte ”Sticka 
och valka” och under första träffen går vi 
igenom vilket material som är lämpligt att 
använda. Var och en väljer, och köper, sitt garn 
samt börjar arbetet med att sticka provlappar. 
Med hjälp av provlapparna skriver alla sitt eget 
mönster utifrån Lottas häfte och stickar sedan sin egen kofta. Vi studerar varandras arbeten och delar 
med oss av kunskaper, erfarenheter och hurra-rop. Vårt mål är varsin färdig kofta ”att bo i” och ökade 
kunskaper om ull och stickning.  
 
För vem? För dig som har möjlighet att delta på plats på fredagsförmiddagar samt har några timmar i 
veckan att använda till eget arbete. Grundläggande kunskaper i stickning, som räta och aviga maskor, 
är en fördel. 
 
Var? Värnamo folkhögskola. Vi träffas varje vecka i matsalen och fikar först tillsammans. Första gången 
bjuder skolan.   
 
När? Fredagar kl 10-12.30 inklusive 30 minuters fika i början. Eftersom stickning tar tid, behöver du 
också lägga cirka 2-3 timmar egen tid per vecka. 
 
Vad kostar det? Kursen kostar inget men du betalar:  * Ditt eget ullgarn samt knappar/dragkedja  
    och stickor. Räkna med ca 700-1000:-  
    beroende på vilket material du väljer. 
    * Studiehäfte ca 100:-  
    * Fika 20:-/gång eller 180:- för häfte med 10 
    fikakuponger 
 
Anmäl dig via epost: varnamo.folkhogskola@rjl.se eller telefon: 010 – 244 90 10.  
Skolan behöver få veta:  * Ditt för- och efternamn  
  * Postadress 
  * Telefonnummer 
  * Epost och 
  * Personnummer 
 
När börjar det? v 45, 11 nov, 2022. Vi träffas sammanlagt 10 fredagar med 
uppehåll för jullov v 51 – 1. Sista träffen är vecka 5 2023. 
 
Övrigt: Kursledare är Johanna Jeansson. Johanna undervisar i handvävning, 
stickning och broderi på Textilakademin, Värnamo folkhögskola. 
Kursen har 8 platser.  
Har du frågor om kursen, eposta Johanna: johanna@vmo.rjl.se eller kontakta 
skolan på telefon: 010 – 244 90 10. 
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