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Sticka till dig själv är fylld av inspiration och enkla beskrivningar på 
tröjor, ponchos, mössor, halsdukar, handledsvärmare och annat härligt 
du kan skämma bort dig med. Det finns plagg som passar fint när du 
ska till jobbet, när du ska på fest, när du fryser eller när du bara vill vara.

Den här boken är för dig som gillar att sticka. För dig som är nybörjare, 
eller för dig som är stickproffs men som uppskattar det enkla i stickandet 
och den avkopplingen det ger. Den här boken är för dig som inte vill 
hålla reda på diagram och krångliga flerfärgsmönster. För dig som 
uppskattar en svår utmaning i livet, men inte genom dina två stickor. 

För nybörjaren finns också en stick skola. 

Lycka till!
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Grytlappar för alla kök och tillfällen

Ge nytt liv till köket med en grytlapp! Till lantköket passar Shabby 
chic-grytlappen. Retrorutan smälter väl in i funkislägenheten.  
Påskägget blir pricken över i:et vid påskmiddagen …  

Grytlappar är garanterat uppskattade presenter: de passar alla,  
tar inte lång tid att göra och kan varieras i det oändliga.

Alla grytlappar i boken är stickade och många har virkade detaljer.  

Grytlappen är det perfekta stickprojektet – det går snabbt, är enkelt  
och man får en användbar grej! Släpp lös kreativiteten om du är  
stickvan. Är du nybörjare kan du vara lugn – grytlappen är ju en enda 
stor provlapp! För nybörjaren finns också en stick- och virkskola. 

Lycka till! 

Stina Tiselius arbetar som grafisk formgivare och driver en stick- och virkblogg.
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Sticka enkelt till barn
Visst är det extra kul att sticka till ett barn? Det går ganska snabbt, 
kostar inte överdrivet mycket och man kan ta ut svängarna när det  
gäller färgval och skojiga detaljer. Dessutom är ju en klassisk babykofta, 
en gullig liten mössa eller ett häftigt armband helt klockrena presenter 
till små nyfikna barn som växer och blir stora alldeles för snabbt.

I den här boken hittar du det mesta som är klassiskt, praktiskt och gulligt 
till barn från 0 till 5 år. Alla mönster är enkelt konstruerade så att även 
ovana stickare ska kunna hitta något som passar. 

För nybörjaren finns också en stick - och virkskola.

Lycka till!

Stina Tiselius arbetar  
som grafisk formgivare  
och har tidigare givit ut  
boken Sticka grytlappar.
www.stinamaria.se >Innehåller

stick- och  
virkskola

www.ordalaget.se

STICKA GRYTLAPPAR     Stina Tiselius

Grytlappar för alla kök och tillfällen

Ge nytt liv till köket med en grytlapp! Till lantköket passar Shabby chic-grytlappen. Retrorutan smälter väl in i funkislägenheten.  Påskägget blir pricken över i:et vid påskmiddagen …  Grytlappar är garanterat uppskattade presenter: de passar alla,  tar inte lång tid att göra och kan varieras i det oändliga.Alla grytlappar i boken är stickade och många har virkade detaljer.  Grytlappen är det perfekta stickprojektet – det går snabbt, är enkelt  och man får en användbar grej! Släpp lös kreativiteten om du är  stickvan. Är du nybörjare kan du vara lugn – grytlappen är ju en enda stor provlapp! För nybörjaren finns också en stick- och virkskola. Lycka till! Stina Tiselius arbetar som grafisk formgivare och driver en stick- och virkblogg.
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Stina Tiselius arbetar som grafisk formgivare 
och har tidigare givit ut böckerna Sticka  
grytlappar och Sticka enkelt till barn.

www.stinamaria.se
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Sticka till dig själv
Stina Tiselius
200x250, 128p

Knit for yourself is full of inspiration and instructions for jumpers, 
ponchos, hats, scarves, wrist warmers and other great stuff to spoil 
yourself with. There are items suitable to wear to work, for when 
you go to a party, when you’re cold or when you just want to be. 

This book is for people who like to knit. Here are patterns for 
beginners and professional knitters who appreciate the simple and 
relaxing activity of knitting. With Knit for yourself you can knit 

without having to worry about diagrams and complicated multiple colour 
patterns.

The patterns in the book are presented with attractive pictures and clear 
instructions as well as information on yarn, the size of knitting needles and 
more. Chapters on the basics of knitting are included.

Hats • Warm garments • Ponchos • Shawls • Jumpers • Tops • Bobbles and 
fringes • Knitting school

knit for yourself

Contents
Preface

Good to know before you begin

Hats and warm garments

Ponchos and shawls

Jumpers and tops

Knitting school

Maintenance and washing instructions
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is a graphic designer and has earlier published Sticka 
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