
Tvåändsstickning 

Gå en kurs i Tvåändsstickning hos Fru Strid på Väddö. 

Den 2 juli kommer Karin Kahnlund att hålla en kurs i 

Tvåändsstickning, ett äldre sätt att sticka.  

Du stickar med två trådar i höger hand och stickar 

växelvis med trådarna som snos om varandra. 

Resultatet blir ett tätt, slitstarkt och vackert stickat 

plagg. 

Du lär dig grunderna i tekniken och hinner påbörja en 

liten vante med alla dess olika moment. 

Karin Kahnlund 
info@uppstickaren.nu 
070 - 695 5228  

följ mig på Facebook 

www.uppstickaren.nu

Tvåändsstickning 
med Karin Kahnlund

http://www.uppstickaren.nu
http://www.uppstickaren.nu


Att sticka är mitt levebröd och min stora glädje!
Jag har förmånen att få jobba med stickning på heltid genom 
mitt företag Uppstickaren.  Undervisning är en stor del av min 
verksamhet. Det roligaste jag vet är att få lära ut och dela med 
mig av allt det fantastiska som jag fått ta del av. Att se när 
någon smittas av stick-glädjen är den stora behållningen. Jag 
undervisar i handstickning och maskinstickning.

Karin och tvåändsstickningen 

Att sticka är mitt levebröd och min stora glädje! 
Jag har förmånen att få jobba med stickning på heltid genom mitt företag Uppstickaren.  Undervisning 
är en stor del av min verksamhet. Det roligaste jag vet är att få lära ut och dela med mig av allt det 
fantastiska som jag fått ta del av. Att se när någon smittas av stick-glädjen är den stora behållningen. 
Jag undervisar i handstickning och maskinstickning. 

Jag är uppvuxen i Falun, inflyttad med en mamma från Stockholm och en pappa från Karlaby på 
Österlen. Därför har jag inte med mig tvåändsstickningen hemifrån. Det var med en kvällskurs på 
Hemslöjden i Falun med Gun Frisk som lärare som mina ögon öppnades för denna spännande teknik. 
Det här var i början av 1980-talet och i Falun hade en mycket gammal tvåändsstickad fingervante 
hittats ett par år tidigare vid arkeologiska utgrävningar.  Den gamla vanten daterades till ca 1680.

Mötet med tvåändsstickningen var som att komma hem. Plötsligt fick jag sticka så fast som det var 
naturligt för mig att göra. Det skulle vara fast och oelastiskt. Sedan öppnade sig en värld med 
fantastiska mönster och möjligheter. Jag upptäckte hur det roligt det var att krusa – att sticka 
mönsterkrus med hjälp av krokmaskor.

Traditioner, folkdräkter, uppdrag och Uppstickaren 
Efter det har jag inte slutat att tvåändssticka! Jag inspireras av äldre folkliga plagg och traditioner. I 
folkdräkterna i Dalarna ingår i flera socknar tvåändsstickade delar; vantar, strumpor, mössor och 
stickade ärmar. Nästan varje socken har sitt sätt att tekniskt lösa hur de stickar. Jag vill vara en del i 
den långa kedjan av kunskapsbärare och se till att traditionen och tekniken överlever in i framtiden. Att 
få vara med och utveckla tvåändsstickningen sporrar också!

Jag är utbildad vid Högre Hemslöjdsutbildningen på HV skola 1988-1990. Därefter har jag arbetat som 
butikschef vid Leksands Hemslöjd, varit projektanställd som hemslöjdskonsulent  i Dalarna med 
inriktning mot barn och arbetat vid Sätergläntan med kortkurs-administration. 

1999 tog stickningen över och jag startade mitt företag Uppstickaren. I mitt företag undervisar jag i 
hand- och maskinstickning, säljer garner, materialsatser och stickmaskiner. Undervisar bl.a. på HV 
skola, Sätergläntan, Biskops Arnö folkhögskola och i min egen stickverkstad i Blackeberg. 
År 2000 fick jag Nordiska museets och SHRs stipendium Slöjdjul. Det resulterade i en  stickad 
kollektion som ställdes ut på Nordiska museet året efter.  

2011 fick jag i uppdrag av bokförlaget Rediviva ge ut boken ”Sticka efter Svenska mönster”.


