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Att sticka flätor är egentligen väldigt enkelt, men resultatet allt annat
än banalt. Det enda du behöver är en liten extrasticka, en flätsticka,
med vars hjälp du låter några maskor byta plats med varandra. Det är
allt! Denna enkla teknik ger upphov till ett i det närmaste oändligt

antal mönstermöjligheter - och det är dessutom så roligt.Flätstickning
ger något stadigare, tjockare och varmare plagg, som du med lite tur
kan njuta av i decennier. Här finns beskrivningar på det mesta: tröjor
och koftor, halsvärmare, pulsvärmare, slipover, sjal, halsdukar och
mössor. Mestadels damplagg, men även herr- och barnplagg. Ibland
kan flätan vara med som en enkel, men snygg, detalj på ett plagg,
och ibland är hela stickningen översållad av vackra varianter på

flätmönster. Sticka flätor innehåller 18 beskrivningar för dig som kan
grunderna i stickning, eller är en ganska erfaren stickare. Boken
innehåller också en flätstickningsskola med pedagogiska steg för
steg-bilder som förklarar principerna bakom flätstickning och hur

man kan experimentera med olika mönster för att uppnå olika effekt.
Vi får också lära oss hur val av garn och fibrer, stickstorlek och

garnfärger påverkar det färdiga resultatet. Ivar Asplund är välkänd
stickdesigner och uppskattad lärare och kursledare i stickning. Med
sitt särskilt goda öga till noggrant genomtänkt design har han här
samlat beskrivningar med klyftiga detaljer, smarta lösningar och

snygga avslutningar. Ibland är det ju de små detaljerna som gör hela



skillnaden!För att underlätta för alla stickare är boken rikt illustrerad
med bilder. Vackra bilder som får en att längta efter en ny stickning.
Men också på detaljer av plagg, så att maskorna syns tydligt. Hitta
din favorit i boken, sätt dig tillrätta i fåtöljen och njut av att se

flätorna växa fram över stickorna.
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