
Kursnr: K-1.01 Kontstrikk

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Kontstrikk er populært som aldri før, og egner seg både å strikke ensfarget 
og med to eller flere farger. Vi begynner på et par sokker med to farger.

Kursnivå:  Du må kunne strikke rett
Tid:    Fredag 6 timer: 10:00 – 18:00 (pause mellom 13:00 og 15:00)
Sted:   Kommandantgården, Salong 1
Maks antall deltakere:  10

Pris:  Kr. 890,- (Medlemmer kr. 790,-)

Du må ha med: 
Du trenger to nøster med strikkefasthet som 
tilsvarer 22-24 m på 10 cm, f.eks. Sterk fra 
Du Store Alpakka eller Alpakka Forte fra Dale Garn. 
Oppskrift på sokker får du av kursleder.

Med Denise Samson

Denise startet eget firma i 2010, 
Andre Boller AS. Der jobber hun 
som designer, oversetter, fagkonsulent og forfatter. I 
2015 ga hun ut sin første bok, Hekta på fletter, boken 
Poncho kom ut i 2016, og den tredje boken, Hekta på 
hullstrikk, i april 2018. Hun begynte å strikke allerede 
som 4-åring, og det er mer uvanlig å se henne uten 
strikketøy enn med.      denise@andreboller.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/
mailto:denise@andreboller.no


Kursnr: K-1.02 Lær deg teknikken Fair Isle

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Vil du lære å strikke med to farger på samme omgang uten at det blir lange trådsprang 
på vrangen? Fair Isle gir en tett og fin bakside, og er en super teknikk til alle våre flotte 
koftemønstre. Man strikker hele tiden med to farger på omgangen, og har ofte 
fargeskift på omgangene.  Arbeidene består generelt av mange farger.
Du får litt hjemmearbeid i forkant av kurset, og oppgaven får du tilsendt på mail fra 
kursleder. 
Vi starter på et pannebånd og kanskje blir du nesten ferdig under kurset.

Kursnivå:  En fordel å ha strikket mønster med 2 farger tidligere.
Tid:     Fredag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens møterom
Maks antall deltakere:  12  

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Garn og pinner, og det du allerede har startet på som
hjemmearbeid! 

Med Tove Fevang

Designer, forfatter og journalist. 
Hun har skrevet 20 bøker innenfor håndarbeid, søm, 
lappeteknikk, broderi, strikk og hekling. Fagredaktør 
på mange strikkebøker, redaktør av ”På pinnen” Norsk 
strikkeforbunds e-medlemsblad. 
Leder av Amandaprosjektet: 
www.amandaprosjektet.no
Toves blogg: www.tovefevang.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/
http://www.amandaprosjektet.no/
http://www.tovefevang.no/


Kursnr: K-1.03 Lær deg teknikken Magic loop

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Med teknikken Magic loop er det fullt mulig å strikke to sokker, to votter eller to ermer 
samtidig - på samme rundpinne.  Hvis du etter hvert har fått problemer med hendene slik 
at det er vanskelig å strikke med eller holde i 5 strømpepinner/settpinner er 
Magic loop absolutt tingen.
Vi starter på et par sokker eller du strikker prøvelapper. Det er opp til deg. Mønster til 
sokker tar du med selv eller du  får et sokkemønster av kursleder på kurset.

Kursnivå:  Må kunne strikke.

Tid:     Fredag 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted:   Kommandantgårdens møterom
Maks antall deltakere: 12

Pris: Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: Garn og lang rundpinne, 100 eller 120 cm.
Rundpinne egnet til Magic Loop kan kjøpes av kursleder.
Pris fra ca. kr. 100,- til 110,-.

Med Tove Fevang

Designer, forfatter og journalist. 
Hun har skrevet 20 bøker innenfor håndarbeid, søm, 
lappeteknikk, broderi, strikk og hekling. Fagredaktør 
på mange strikkebøker, redaktør av ”På pinnen” 
Norsk strikkeforbunds e-medlemsblad. 
Leder av Amandaprosjektet: 
www.amandaprosjektet.no
Toves blogg: www.tovefevang.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/
http://www.amandaprosjektet.no/
http://www.tovefevang.no/


Kursnr: K-1.04 Flettestrikk masterklasse

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Å strikke fletter er som å forme en skulptur i strikk. Tredimensjonale fletter er Lindas største
inspiriasjonskilde og gøy å strikke. Flettestrikk masteklasse vil lære deg: Hvordan strikke fletter
med en, to eller helt uten en hjelpepinne, hvordan lese og forstå forkortelser og diagram. 
Hvordan endre fletter i bredde og lengde, hvordan avslutte fletter ved hals og skulder, hvordan
rette et feil flettekryss, hvordan strikke reversible og snor fletter, hvordan sette sammen fletter,
samt gi deg nyttige tips underveis. Når du har lært å mestre flettestrikk vil du kunne lage dine 
egne. Linda tar med flere av sine design som eksempler, samt et utvalg av sine favoritt bøker.

Kursnivå:  Øvet
Tid:     Fredag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandandantgården, Salong 2

Maks antall deltakere:  10  
Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Ta med garn og pinner, flettepinne eller strømpepinne, 
maskeholder.

Med Linda Marveng

Linda Marveng elsker å designe feminine
strikkeplagg, spesielt med fletter eller i
hullstrikk. Hun jobbet for Rowan Yarns 
som Design Consultant I London og utga
sin første, norske strikkebok i 2012.
Linda designer, korrekturleser strikke-
publikasjoner, oversetter mønstre og
holder kurs for tiden.

Lindas blogg: 
http://www.marveng-
pucett.com/wordpress/
Lindas design:
http://www.ravelry.com/designers/linda-
marveng

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/
http://www.marveng-pucett.com/wordpress/
http://www.ravelry.com/designers/linda-marveng


Kursnr: K-1.05 Engelske mønstre

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Lær å lese engelske strikkeoppskrifter og få tilgang til en enorm verden av mønstre. 
I motsetning til de norske er de mer detaljerte og gir dermed mindre rom for misforståelser.
Engelske mønstre har et standardisert oppsett og velkjente forkortelser med noen få variasjoner
i de amerikanske oppskriftene. Du vil lære å lese mønstrene på engelsk og de viktigste
begrepene som brukes. Du vil få nyttige tips underveis. Linda har jobbet flere år for engelske
Rowan Yarns og leverer nå design til amerikanske Interweave Knits. Linda har lært mye av dem
begge og viser til et utvalg av engelske og amerikanske oppskrifter.

Kursnivå:  Nytt kurs som passer alle som er 

vante med å lese mønstre. 
Tid:     Fredag 3 timer:  15:00 – 18:00
Sted:   Kommandandantgården, Salong 2

Maks antall deltakere:  20 
Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Ta med notatbok og penn.
.

Med Linda Marveng

Linda Marveng elsker å designe feminine
strikkeplagg, spesielt med fletter eller i
hullstrikk. Hun jobbet for Rowan Yarns 
som Design Consultant I London og utga
sin første, norske strikkebok i 2012.
Linda designer, korrekturleser strikke-
publikasjoner, oversetter mønstre og
holder kurs for tiden.

Lindas blogg: 
http://www.marveng-
pucett.com/wordpress/
Lindas design:
http://www.ravelry.com/designers/linda-
marveng

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/
http://www.marveng-pucett.com/wordpress/
http://www.ravelry.com/designers/linda-marveng


Kursnr: K-1.06 Tvebandstrikk

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Tvebandstrikking gir et fast og slitesterkt resultat.  
Brukes mest til votter, sokker og luer.  
Det arbeides hele tiden med to tåder.
Prøven du strikker på kurset kan bli til pulsvarmere.

Kursnivå:  Litt øvet, må kunne strikke rett og vrang.
Tid:     Fredag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandandantgården, Salong 3-4

Maks antall deltakere:  12
Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
To farger i ullgarn og strømpepinner i et nummer
Større enn vanlig til garnet som du har valgt.

Med Tone Tollefsen

Tone har bakgrunn som
faglærer i tekstilforming
og har tidligere vært
husflidskonsulent i Oslo og
tekstilhåndtverker ved
Museumshåndverkerne
SA, Veveriet Oslo.

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Kursnr: K-1.07 Broder på strikk

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
I dette kurset dekorerer vi på strikkeplagg. Vi gjennomgår ulike brodersting 
som jernbaneroser, millefleur-, maske- og kjedesting, og vi pynter med 
perler eller bånd.

Kursnivå:  Litt øvet
Tid:     Fredag 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted:   Kommandantgården, Salong 3-4
Maks antall deltakere:  12

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Ta med deg et par votter, en genser, en
jakke eller noe annet du har lyst til å 
pynte på. 
Fint om du også tar med perler, bånd og 
litt restegarn. 

Materialpakke:
Kursleder selger noen materialer på kurset. 

Helle Siggerud 
er damen bak 
Helles Syskrin. 
Bunadsyerske, 
blogger, forfatter
og strikkedesigner. 
For få år siden gjorde hun hobby til 
levebrød og byttet ut karriere som 
kommunikasjonsrådgiver med garn, nål, 
tråd og utdannet seg innen bunadsøm. 
Hun er opptatt av historiene i tekstilene, 
bevaring av tekstiler, naturmaterialer og 
fargeglede.
Hun har siden 2015 drevet systue på 
Lørenskog hvor hun syr bunader, utgitt 
flere design i ukepressen, blogger og 
utga i 2018 sin første bok Strikk til alle 
tider på Cappelen Damm forlag.  
Facebook og Instagram: Helles Syskrin
helles-syskrin.blogspot.no
hel-sigg@online.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/
mailto:hel-sigg@online.no


Kursnr: K-1.08 Hakking for begynnere

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Du vil lære å legge opp, retthakking, vranghakking, strikkemasker, 
øking, felling, tokrokhakking med 2 farger samt avslutning.

Kursnivå:  Nybegynner

Tid:     Fredag 3 timer:  10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens kjøkken
Maks antall deltakere:  8 

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
2 nøster Nepal fra Drops, en lys farge og en litt mørkere.
Hakkepinne med krok i begge ender, 6 mm.

Materialpakke:
Kursleder selger sett med 3 hakkepinner i bambus 
(4, 6 og 9 mm) for kr. 150,- og hakkebok med 
innføring i teknikken samt oppskrifter for kr. 220,-. 

Med Anne Kristin Sjøholt

Ann Kristin lærte å hakke for 37 
år siden. Hun lærer seg stadig
nye teknikker og jobber også mye
med annet håndarbeid som søm, 
vanlig strikking og gyldenlær.

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Kursnr: K-1.09 Hakking for viderekomne

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Du vil lære rundhakking, fletter, mønsterhakking og kilehakking. For at vi 
skal komme raskt i gang med disse teknikkene, får du en liten hjemmeoppgave: 
Legg opp 60 luftmasker med Nepal og hakk 4–5 omganger med retthakking.

Kursnivå:  Viderekomne

Tid:     Fredag 3 timer:  15:00 – 18:00
Sted:   Kommandantgårdens kjøkken
Maks antall deltakere:  8

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
2 nøster Nepal fra Drops, en lys farge og en litt mørkere. 
Hakkepinne med krok i begge ender, 6 mm. Arbeidet du 
begynte på hjemme inkludert. 
Materialpakke:
Kursleder selger sett med 3 hakkepinner i bambus 
4, 6 og 9 mm) for kr. 150,- og hakkebok med innføring
i teknikken samt oppskrifter for kr. 220,-. 

Med Anne Kristin Sjøholt

Ann Kristin lærte å hakke for 37 år
siden. Hun lærer seg stadig nye
teknikker og jobber også mye med 
annet håndarbeid som søm, vanlig
strikking og gyldenlær.

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Kursnr: K-1.10 Strukturteknikker, tips og råd

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Kurset tar for seg ulike strukturteknikker som 
dotter, vridd vrangbord og blomsterstrikk. I tillegg 
vises noen smarte teknikker for å få fine 
kantmasker, hvordan skjøte og montere tråder, 
samt tips til å bli en effektiv strikker. 

Kursnivå: Litt øvet
Tid:     Fredag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens Bryggerhus
Maks antall deltakere:  12

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Garn og strikkepinner for teststrikk 
av de ulike teknikkene.

Med Karine Strand Andresen

Strikkedesigner bak Instagram-profilen 
@tiddelibom.no, aktiv 
firebarnsmamma og forfatter av 
strikkeboken Tiddelibomstrikk.

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Kursnr: K-2.01 Færøysk sjal

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Færøyene er kjent for sine store sjal som ofte kalles «sommerfuglsjal» på grunn av formen 
de har. Sjalene strikkes med relativt tynt garn på pinner nr. 4 – 5 mm. Sjalene har et 
midtfelt og så får vingene ut derifra. Det er fellingene som lager formen og derfor ligger 
sjalet også godt over skuldrene. Sjalet starter ofte med et hullmønster eller en kant som 
dekor nederst. Vi strikker et miniatyr sjal og ut ifra dette kan du også planlegge ditt eget 
sjal. Du får oppskrift til to forskjellige sjal på kurset.

Kursnivå: Må kunne strikke.
Tid:: Lørdag 6 timer: 10:00 – 18:00 (pause mellom 13:00 og 15:00)
Sted:   Kommandantgårdens møterom
Maks antall deltakere: 12  

Pris: Kr. 890,- (Medlemmer kr. 790,-)

Du må ha med: 
Garn og lang rundpinne som er relativt spiss (for å kunne 
strikke 2 og 3 masker rett sammen og annen hullstrikk)  
nr. 4 – 5 mm, 80 eller 100 cm.
Rundpinne egnet til sjalstrikk kan kjøpes av kursleder.
Pris Chiaogoo red twist lace rundpinne ca. kr. 160,- til 170,-.

Med Tove Fevang

Designer, forfatter og journalist. 
Hun har skrevet 20 bøker innenfor 
håndarbeid, søm, lappeteknikk, broderi, strikk og 
hekling. Fagredaktør på mange strikkebøker, 
redaktør av ”På pinnen” Norsk strikkeforbunds e-
medlemsblad. 
Leder av Amandaprosjektet: 
www.amandaprosjektet.no
Toves blogg: www.tovefevang.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/
http://www.amandaprosjektet.no/
http://www.tovefevang.no/


Kursnr: K-2.02 Spennende fargelære

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Med utgangspunkt i Østens visdomslære om chakraene, får du en grundig innføring i hvordan fargene 
påvirker deg. Du vil også få innsikt i hvorfor noen farger tiltrekker deg mens andre virker frastøtende. 
«Farger er energi og vibrasjon, og vi sitter jo med strikketøyet i fanget» sier Kari Hestnes. «Senere bærer vi 
plagget på kroppen». Klart dette påvirker oss. Vi finner fram garnnøster og bilder som inspirerer, og med 
utgangspunkt i dette lager du et utkast til ditt eget design. 

Kursnivå:  Litt øvet
Tid:    Lørdag 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted:   Kommandantgården, Salong 2
Maks antall deltakere:  12

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Tegnepapir og viskelær, eventuelt bilder.

Materialpakke:
Kursleder tar med fargeblyanter, rutepapir, 
ark og massevis av garn i lekre farger.

Med Kari Hestnes

Kari Hestnes har jobbet som 
strikkedesigner i mer enn 30 år. 
I tillegg etablerte Kari og hennes 
mann Per firmaet Du Store 
Alpakka i 1999. Dette bygde de 
opp og drev til de solgte i 2012. 
I dag driver Kari Hestnes 
nettbutikk hvor hun selger sine 
egne strikkedesign. Hun har 
utgitt 13 strikkebøker, den siste, 
Strikkepoesi, kom ut høsten 
2017. 
www.karihdesign.com
kari@balanzen.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/
http://www.karhdesign.com/
mailto:kari@balanzen.no


Kursnr: K-2.04 Smarte strikketeknikker

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Den er noen strikketeknikker som er smartere enn andre og som setter et professjonelt preg på
plagget ditt. Istedet for å strikke en vrangbord på ett plagg, hvorfor ikke strikke en snorkant?
Kanskje et skille mellom de forskjellige strikkemønstrene hadde gjort seg, da er en bise
løsningen. Det er også smarte triks som hvordan lukke knappehullet med tråden som utgjør en
forskjell på et plagg. Du vil få nyttige tips underveis. Hvordan sy sammen til en perfekt søm. Det
er noe som gjør monteringsjobben morsom. 
Linda tar med flere av sine design, bla Hertha som bruker mange av disse teknikkene.

Kursnivå:  Øvet
Tid:     Lørdag 3 timer: 15:00 – 18:00 
Sted:   Kommandandantgården, Salong 3-4

Maks antall deltakere:  10  
Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Ta med et utvalg rundpinner og garn, 
stoppenål og heklenål.

Med Linda Marveng

Linda Marveng elsker å designe feminine
strikkeplagg, spesielt med fletter eller i
hullstrikk. Hun jobbet for Rowan Yarns 
som Design Consultant I London og utga
sin første, norske strikkebok i 2012.
Linda designer, korrekturleser strikke-
publikasjoner, oversetter mønstre og
holder kurs for tiden.

Lindas blogg: 
http://www.marveng-
pucett.com/wordpress/
Lindas design:
http://www.ravelry.com/designers/linda-
marveng
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Kursnr: K-2.05 1-2-3 om montering

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
I løpet av dette kurset lærer du å feste tråder pent og solid på baksiden, du lærer ulike 
måter å montere skuldrene på – og det ”skumle” å klippe opp et plagg. Videre lærer du å 
sy sammen to deler med maskesting, så det ser ut som de er strikket sammen. Det å 
plukke opp masker langs kanten til stolper/knappestolper lærer du også.

Kursnivå:  Ferske strikkere til øvet.

Tid:     Lørdag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgården, Salong 3-4
Maks antall deltakere:  12  

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Ta med deg noe du har strikket, gjerne et påbegynt 
arbeid eller noe annet du kan øve deg på. Du kan 
trenge flere deler, for eksempel 2–3 prøvelapper på
ca 15 x 15 cm, så du får både sydd i og sammen 
strikkeplagg. Husk stoppenål og saks.

Helle Siggerud 
er damen bak 
Helles Syskrin. 
Bunadsyerske, 
blogger, forfatter
og strikkedesigner. 
For få år siden gjorde hun hobby til 
levebrød og byttet ut karriere som 
kommunikasjonsrådgiver med garn, nål, 
tråd og utdannet seg innen bunadsøm. 
Hun er opptatt av historiene i tekstilene, 
bevaring av tekstiler, naturmaterialer og 
fargeglede.
Hun har siden 2015 drevet systue på 
Lørenskog hvor hun syr bunader, utgitt 
flere design i ukepressen, blogger og 
utga i 2018 sin første bok Strikk til alle 
tider på Cappelen Damm forlag.  
Facebook og Instagram: Helles Syskrin
helles-syskrin.blogspot.no
hel-sigg@online.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
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Kursnr: K-2.06 Nålbinding

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Du vil lære det grunnleggende om nålbinding og å sette
sammen i ring.  I nålbinding lages lue, votter o.l. i ullgarn
ved å sy masker i hverandre med en nålbindingsnål.

Kursnivå:  Nybegynner
Tid:     Lørdag 3 timer: 15:00 – 18:00 
Sted:   Kommandandantgårdens kjøkken

Maks antall deltakere:  10
Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med:
3trådet ullgarn eller vamsegarn i lyse farge.
Nålbindingsnål kan kjøpes på kurset, ca kr. 100,-.

Med Tone Tollefsen

Tone har bakgrunn som
faglærer i tekstilforming og
har tidligere vært
husflidskonsulent i Oslo og
tekstilhåndtverker ved
Museumshåndverkerne SA, 
Veveriet Oslo.

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
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Kursnr: K-2.08 Nettpatent

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Du lærer å strikke Nettpatent som likner litt på vaffelstrikk, 
men strikkes på en helt annen måte.  Vi lærer øver oss på en gryteklut,
men dette er en teknikk som kan brukes til f.eks. 
en flott phocho eller et teppe.

Kursnivå: Du må kunne strikke rett og vrangt, og 
helst kunne patentstrikke, men det er ikke påkrevd.
Tid:    Lørdag 3 timer: 10:00 – 13:00 
Sted:   Kommandantgården, Salong 1
Maks antall deltakere: 10

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Ta med bomullsgarn og pinner etter eget ønske. 
Oppskrift på grytekluter får du av kursleder.

Med Denise Samson

Denise startet eget firma i 2010, 
Andre Boller AS. Der jobber hun 
som designer, oversetter, fagkonsulent og forfatter. I 
2015 ga hun ut sin første bok, Hekta på fletter, boken 
Poncho kom ut i 2016, og den tredje boken, Hekta på 
hullstrikk, i april 2018. Hun begynte å strikke allerede 
som 4-åring, og det er mer uvanlig å se henne uten 
strikketøy enn med.      denise@andreboller.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
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Kursnr: K-2.09 Diagonal strikk og legge opp/felle av med i-cord

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Diagonale masker er morsomt å strikke, og som danner et tett og fint 
mønster. Vi strikker et pannebånd, og du vil samtidig lære å legge opp og 
felle av med i-cord-metoden.

Kursnivå:  Du må kunne strikke rett og vrang
Tid:    Lørdag 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted:   Kommandantgården, Salong 1
Maks antall deltakere:  10

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Du trenger et nøste (50 g) med strikkefasthet som tilsvarer 18-19 m på 10 
cm, f.eks. Alpakka Ull fra Sandnes og pinner nr. 5. 
Oppskrift på pannebånd får du av kursleder.

Med Denise Samson

Denise startet eget firma i 2010, 
Andre Boller AS. Der jobber hun 
som designer, oversetter, fagkonsulent og forfatter. I 
2015 ga hun ut sin første bok, Hekta på fletter, boken 
Poncho kom ut i 2016, og den tredje boken, Hekta på 
hullstrikk, i april 2018. Hun begynte å strikke allerede 
som 4-åring, og det er mer uvanlig å se henne uten 
strikketøy enn med.       denise@andreboller.no
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Kursnr: K-2.10 Strikkemagi med trylletriks - Dobbeltstrikk

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Enkel, men mangfoldig dobbelstrikketeknikk på 
to pinner, - fra mini strikk til strikk uten grenser.

Kursnivå:  Litt øvet, må kunne strikke rett og
vrang.
Tid:     Lørdag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandandantgården, Salong 2

Maks antall deltakere:  12
Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Ha med pinner 2,5 eller 3 og 
eventuelt garn som passer til.

Med Annemor Sundbø

Statsstipendiat, faglærer, tekstildesigner, 
forfatter fra Kristiansand/Setesdal.
Annemor Sundbø har gjennom flere tiår 
arbeidet for å ta vare på gamle strikkeplagg 
og formidlet tradisjonsarven. Hun er 
forfatter av Kvardagsstrikk, kulturskatter frå
fillehaugen, Lusekofta fra Setesdal, Usynlege
trådar frå strikkekunsten, Norske vottar og 
vantar, Strikking i billedkunsten og Spelsau 
og samspill, – Glansfull ull ull og lodne 
skjebnetråder. Har fått Kongens 
fortjenstmedalje, Norges Husflidlags
fortjenestemedalje , Aust Agder og Vest-
Agder fylkes kulturpris, Bygland og 
Kristiansand kommunes kulturpris, 
Sørlandets litteraturpris, Hadelands 
Glassverks Hederspris og Hedersprisen på 
Dyrsku’n i Seljords.

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
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Kursnr: K-2.12 Scrumbling

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
På kurset i Scrumbling jobber vi med viklemasker, og målet 
med kurset er å lage en pyntebrosje (applikasjon) i denne teknikken.
Vi vil hovedsakelig jobbe med viklemasken bullion stitch, 
men også hvordan vi kan bygge videre på den. 
Vi skal leke med tråd, farger og teknikk. 
All tråd kan brukes – også effektgarn, velg de fargene du liker. 

Kursnivå:  Viderekomne
Tid:     Lørdag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens Bryggerhus
Maks antall deltakere:  8

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Et nøste hardtspunnet bomullsgarn, som passer 
til heklekrok 2.0, til øvelse av viklemasken.
Ellers ta med heklekroker fra 1.5 til 3.0., saks og nål.

Med Janet E. Berg

Janet har studert Kunst og håndverk ved 
Høgskolen i Halden og Kunsthistorie ved 
Universitetet i Bergen. Er aktivt medlem av 
Fredrikstad Husflidslag hvor hun holder 
heklekurs. Janets materiale er tråd, gjerne 
restegarn, kasserte prosjekter og alternativer 
til kjøpte nøster.

En fra Janet på Instagram og Facebook.

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
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Kursnr: K-3.01 Patentstrikk med to farger og fletter

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Her er kurset for deg som ønsker å lære patentstrikk med to farger og fletter - frem og 
tilbake. Tofarget patentstrikk gir en ekstra dybde i arbeidet og samtidig blir den tosidig 
med en negativ og positiv side. 
Vi starter på et skjerf, men vil du heller strikke en prøvelapp så kan du også det. 

Kursnivå: Må kunne strikke.
Tid:    Søndag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens møterom
Maks antall deltakere: 12

Pris: Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Garn i 2 ulike farger med gode kontraster 
og pinner som passer til garntykkelsen. 

Med Tove Fevang

Designer, forfatter og journalist. 
Hun har skrevet 20 bøker innenfor håndarbeid, 
søm, lappeteknikk, broderi, strikk og hekling. 
Fagredaktør på mange strikkebøker, redaktør av ”På 
pinnen” Norsk strikkeforbunds e-medlemsblad. 
Leder av Amandaprosjektet: 
www.amandaprosjektet.no
Toves blogg: www.tovefevang.no
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Kursnr: K-3.02 Pjoning

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Pjoning er en enkel form for hekling, som kun består av kjedemasker. 
Teknikken er også kalt påting, bosnisk hekling, mosaikkhekling, krokbinding 
og gobelinhekling. På kurset begynner vi på et par pulsvarmere.  Oppskrift 
på pulsvarmere fås av kursleder.
Man kan både pjone fram og tilbake eller rundt. På kurset lærer du å pjone
rundt.

Kursnivå: En fordel å kunne hekle, men det er ikke påkrevd.
Tid:     Søndag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgården, Salong 1
Maks antall deltakere:  10

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Til pulsvarmere trenger du 100 g. garn som har en strikkefasthet 
med 22 m på 10 cm, f.eks. Sterk fra Du Store Alpakka.
Heklenålen bør helst være noe tykkere enn anbefalt for 
garntykkelsen, så ta med heklenål nr. 4.

Med Denise Samson

Denise startet eget firma i 2010,
Andre Boller AS. Der jobber hun 
som designer, oversetter, fagkonsulent og forfatter. I 
2015 ga hun ut sin første bok, Hekta på fletter, boken 
Poncho kom ut i 2016, og den tredje boken, Hekta på 
hullstrikk, i april 2018. Hun begynte å strikke allerede 
som 4-åring, og det er mer uvanlig å se henne uten 
strikketøy enn med.       denise@andreboller.no
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Kursnr: K-3.03 Design ditt eget strikkeplagg

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Nå kan du lære å sette sammen dine egne oppskrifter, trinn for trinn – uten å måtte regne ut noe som 
helst. Alt finnes i boken Designguide for strikkere, som kursleder låner ut. Du får innføring i å tilpasse 
designet til egne mål, samt å ta hensyn til kropps- og ansiktsform når du skal velge detaljer som 
halsringing, ermeisetting, fasong på bolen mm. Hver deltager vil bli målt. Vi går gjennom 
grunnfasongene som brukes i strikkesdesign, og du får tips om hvordan du kan endre en eksisterende 
oppskrift, så det ferdige plagget passer deg perfekt.

Kursnivå:  Øvet
Tid:     Søndag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgården, Salong 2
Maks antall deltakere:  12

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Målebånd, papir, blyant og eventuelt en kalkulator. Hvis du 
har boken Designguide for strikkere selv, kan du ta den med. 
Om ønskelig kan boken kjøpes av kursleder.

Med Kari Hestnes

Kari Hestnes har jobbet som 
strikkedesigner i mer enn 30 år. 
I tillegg etablerte Kari og hennes 
mann Per firmaet Du Store 
Alpakka i 1999. Dette bygde de 
opp og drev til de solgte i 2012. 
I dag driver Kari Hestnes 
nettbutikk hvor hun selger sine 
egne strikkedesign. Hun har utgitt 
13 strikkebøker, den siste, 
Strikkepoesi, kom ut høsten 2017. 
www.karihdesign.com
kari@balanzen.no
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Kursnr: K-3.04 Apache tears 

Din påmelding registreres når vi mottar mail fra deg med kursnummer og dine 
kontaktopplysninger. Svar sendes deg i løpet av få dager. Men først ved 
registrert betaling av kursavgift, er din plass på kurset garantert. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte på kursene. Mail: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

Kursbeskrivelse:
Apache tears er en enkel, men effektfull teknikk, den kan varieres med størrelsen på 
rapportene. Det beste er at det er INGEN tråder å feste, da disse blir brukt til frynser.
Vi starter med en rad med oppstart-fastmasker. Denne teknikken er fleksibel og vi 
unngår en stram luftmaskerad som gjør arbeidet skjevt.

Kursnivå:  Litt øvet
Tid:     Søndag 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens Bryggerhus
Maks antall deltakere:  8

Pris:  Kr. 490,- (Medlemmer kr. 390,-)

Du må ha med: 
Hekletråd som passer til krok 3.0, både ull og 
bomull kan brukes. 
Sett sammen farger du liker, anbefaler 4-10 
forskjellige.
Må ha med egnet heklekrok, garn og saks.
Deltagerne får en enkel beskrivelse av mønsteret.

Med Janet E. Berg

Janet har studert Kunst og håndverk ved 
Høgskolen i Halden og Kunsthistorie ved 
Universitetet i Bergen. Er aktivt medlem av 
Fredrikstad Husflidslag hvor hun holder 
heklekurs. Janets materiale er tråd, gjerne 
restegarn, kasserte prosjekter og alternativer 
til kjøpte nøster.

En fra Janet på Instagram og Facebook.
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