
KURS - TVÅÄNDSSTICKNING OCH BRODERI  

I DALA-FLODA 18 MAJ - 20 MAJ 2018 

 

Vi välkomnar dig till några dagar i  

Dala-Floda ”Dalarnas Lustgård” för att studera 

tvåändsstickning både praktiskt och kulturhistoriskt. 

Som deltagare i kursen bör du ha grundkunskaper i 

tvåändsstickning. 

Huvudlärare på kursen är Karin Kahnlund, erfaren 

kursledare inom tvåändsstickning  

och Anna-Karin Jobs Arnberg, gesällbrev i broderi.  

 

 

PROGRAM 

 

Under dagarna får du möjlighet att fördjupa dig i 

tvåändsstickningen från Floda men vi gör även utblickar 

till grannsocknarna. Du får möjlighet att prova olika 

tekniker och mönster, studera äldre plagg och titta på 

samlingar, rita av mönster, göra kavelfransar på olika sätt 

samt prova på att brodera Flodas typiska broderi ”påsöm” 

som är vanligt på vantar och andra stickade plagg.  

 

BOENDE OCH MAT 

 

Kursen är förlagd till Dala-Floda Värdshus, ett ekologiskt 

värdshus där vi äter gott och bor bra. Värdshusets 

mycket personliga rum består av 7 enkelrum, 8 

dubbelrum och 2 fyrbäddsrum. 

Läs mera om värdshuset: 

www.dalafloda-vardshus.se 

http://www.dalafloda-vardshus.se/


 

PRIS 

 

Kurspris 4950 kr. 

I kurspriset ingår all förtäring, boende, undervisning, föredrag, studiebesök samt 

utflykter. Helpension och del i dubbelrum 2 dygn, enkelrumstillägg 300 kr 

tillkommer. Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och tvårätters middag under 

fredag. Frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och tvårätters middag under 

lördagen. Frukost, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under söndagen. 

Dryck och materialkostnader tillkommer. Resa med egen bil till utflyktsmål kan 

komma att behövas. 

 

ANMÄLAN OCH INFORMATION 

 

Anmälan till Anna-Karin Jobs Arnberg tel: 073-635 18 70 

e-post: ak.jobs.arnberg@gmail.com 

Antalet är begränsat till 25 platser, först till kvarn gäller. 

Anmälningsavgift 1000 kr betalas i samband med anmälan på bankgiro: 

5918-4325 uppge ”stickkurs” och namn och adress.  

 

Resterande kurspris 3950 kr kommer på faktura. 

Vid avbokning senare än 20 april återbetalas ej anmälningsavgiften (1000kr). 

Anmälan är bindande. 

 

HÅLLTIDER 

 

Ankomst fredag 18/5 kl 10.00. Fika och 

därefter incheckning.  

Man deltar i alla kursmoment. 

Utcheckning söndag vid lunch, kursen pågår 

till kl 17.00. 



 

ÖVRIGA AKTIVITETER 

 

Fredag 

10:30 samling i studion, information och 

kursstart.  

Efter eftermiddagsfikat: Studiebesök och visning 

av Wålstedts textilverkstad.  

Kväll: Anna-Karin Jobs Arnberg berättar om 

kulturhistoria, påsöm och tvåändsstickning från 

Floda 

Lördag 

Hela dagen: Kurs i studion 

Kväll: Föredrag om stickningshistoria Karin 

Kahnlund 

Söndag  

Efter frukost: ”Stickjälsvandring” till en fäbod. Vi går och stickar som man gjorde 

förr. Fäbodmat till lunch och historier, stickning och visning av fäboden.  

Efter lunch: Kurs 

Utcheckning 12.00 och avslutning 17.00. 

 

ATT TA MED: 

• Stumpstickor: 1.75-2.5 

• Z tvinnat garn i flera färger (finns att köpa på plats) 

• Rutpapper 

• Penna 

• Sax  

• Chenillenål med udd 18-20 (finns att köpa på plats) 

• Kamera 

• Kläde eller vadmal till muddar (finns att köpa på plats)  

• Mjuka ullgarner i klara färger till broderi 4 trådigt, ca 150 m/50 gr. Garn finns 

också att köpa på plats. 

• Sköna skor för stickjälsvandring till Mosselbodarnas fäbod ca 2-3 stigning upp 

för berget (finns möjlighet att åka bil). 



KONTAKT  

 

Kontakta kurs, anmälan osv; 

Anna-Karin Jobs Arnberg tel: 073-635 18 70 

e-post: ak.jobs.arnberg@gmail.com 

 

Kontakt mat och boende: 

Dala-Floda Värdshus 0241-22050 

e-post: info@dalafloda-vardshus.se 

 

LÄNKTIPS: 

 

www.dalafloda-vardshus.se 

www.walstedts.se 

www.dala-floda.com 

http://uppstickaren.nu/ 

 

FB: Flodaros Hantverk kurser och föredrag (Anna-Karin) 

 

ARRANGÖRER: 

 

Föreningen för musik, konst och slöjd i Västerdalarna (MKS), Arnbergs textil och 

färgeri i, Uppstickaren samarbete med Gagnef/Floda ideella hemslöjdsförening och 

Dala-Floda Värdshus. 

 

Varmt välkomna till Dala-Floda! 

//Anna-Karin , Karin, Eva-Lotta och Per 
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