Kursnr: K-1.01

Færøysk sjal

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: Fredag 17.09.21 - 6 timer: 10:00 – 18:00 (pause mellom 13:00 og 15:00)
Sted: Kommandantgårdens møterom
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 990,- (Medlemmer kr. 890,-)

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,-.
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

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

Kursnr: K-1.03

Nettpatent

Kursbeskrivelse:
Du lærer å strikke Nettpatent som likner litt på vaffelstrikk,
men strikkes på en helt annen måte. Flott teknikk som egner
seg godt til blant annet poncho.
Ta med garn og pinner etter eget ønske,
vi øver oss bare på teknikken.
Beskrivelse får du av kursleder.
Kursnivå: Du må kunne strikke rett og vrangt,
litt øvet.
Tid: Fredag 17.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgården, Salong 1
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)

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

Med Denise Samson
Denise startet eget firma i 2010, Andre
Boller AS, hvor hun jobber som
designer, forfatter, fagkonsulent og
oversetter. I tillegg holder hun kurs og
foredrag. Hun har gitt ut fire bøker,
Hekta på fletter (2015), Poncho (2016),
Hekta på hullstrikk (2018) og
Sommerlig strikk og hekling (2019).
Hun har strikket siden hun var 4 år og
er mer vanlig å se med strikketøy enn
uten. Nettside med nettbutikk:
andreboller.no. Facebook og Instagram:
Denise Samson Design

Kursnr: K-1.04

Lær å strikke trekantsjal

Kursbeskrivelse:
Vi går gjennom ulike typer sjal.
Hvordan man øker
og hvordan det påvirker passformen.
Skriftlig kursmateriell utleveres.

Kursnivå: Nybegynner til øvet.
Tid: Fredag 17.09.21
3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandantgården, Salong 2
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med:
Pinner og garn.

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

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

Kursnr: K-1.05

Smarte strikketeknikker

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: Fredag 17.09.21 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandandantgården, Salong 3 og 4
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med:
Ta med et utvalg rundpinner og garn,
stoppenål og heklenål.

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

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 strikkepublikasjoner, oversetter mønstre og
holder kurs for tiden.
Lindas blogg:
http://www.marvengpucett.com/wordpress/
Lindas design:
http://www.ravelry.com/designers/lindamarveng

Kursnr: K-1.06

Viklemasker

Kursbeskrivelse:
Viklemasker er en teknikk som lager dekorative mønstre ved å sette
et visst antall masker på en flettepinne og så vikle garnet rundt
maskene.
Finest blir det når man strikker vridd rett sammen med vrange
masker.
Man kan både strikke mønsteret rundt eller fram og tilbake.
Vi skal strikke fram og tilbake. På kurset skal vi bruke teknikken
til å strikke pulsvanter.

Kursnivå: Deltakerne må kunne legge opp,
samt strikke rett og vrangt.
Tid: Fredag 17.09.21 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandantgården, Salong 1
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med: Deltagerne må ha med flettepinne og vanlige pinner nr 3 og garn som passer til.

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

Med Denise Samson
Denise startet eget firma i 2010, Andre
Boller AS, hvor hun jobber som
designer, forfatter, fagkonsulent og
oversetter. I tillegg holder hun kurs og
foredrag. Hun har gitt ut fire bøker,
Hekta på fletter (2015), Poncho (2016),
Hekta på hullstrikk (2018) og
Sommerlig strikk og hekling (2019).
Hun har strikket siden hun var 4 år og
er mer vanlig å se med strikketøy enn
uten. Nettside med nettbutikk:
andreboller.no. Facebook og Instagram:
Denise Samson Design

Kursnr: K-1.07

God passform på strikketøyet

Kursbeskrivelse:
Mange strever med å finne sin størrelse.
På dette kurset går vi igjennom måltaking,
hvordan du skal beregne og tilpasse mål på
strikkeplagget for at det skal passe din kropp.
Skriftlig kursmateriell utleveres
Kursnivå: Nybegynner til øvet.
Tid: Fredag 17.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgården, Salong 2
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med:
Penn, papir og målebånd.

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

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

Kursnr: K-2.01

Lær deg teknikken Fair Isle

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. Fellingene i toppen av lue eller tam er det
som lager det spesielle mønsteret på toppen.
Du får litt hjemmearbeid i forkant av kurset, og oppgaven får du tilsendt på mail fra
kursholder.
Vi starter på en lue (eller tam) og kanskje blir du nesten ferdig under kurset.
Kursnivå: En fordel å ha strikket mønster med 2 farger tidligere.
Tid: Lørdag 18.09.21 - 6 timer: 10:00 – 18:00
(pause mellom 13:00 og 15:00)
Sted: Kommandantgårdens møterom
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 990,- (Medlemmer kr. 890,-)
Du må ha med:
Garn og pinner, og det du allerede har startet på som hjemmearbeid!

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

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

Kursnr: K-2.03

Engelske mønstre

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: Lørdag 18.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandandantgården, Salong 1
Maks antall deltakere: 9
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med:
Ta med notatbok og penn.
.

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

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 strikkepublikasjoner, oversetter mønstre og
holder kurs for tiden.
Lindas blogg:
http://www.marvengpucett.com/wordpress/
Lindas design:
http://www.ravelry.com/designers/lindamarveng

Kursnr: K-2.04

Perfekt passform

Kursbeskrivelse:
Nå kan du lære hvordan du enkelt justerer en strikkeoppskrift, eller endrer et plagg, slik at det blir helt
deg og passer perfekt. Vi starter med å sjekke mål. Deretter endrer vi til innsvinget eller a-linje fra et
rett plagg. Du får en innføring i utregninger og valg av mønstre, samt kanter.
•
•
•
•
•
•

Måltaging og favorittplagg.
Bevegelsesvidde.
Strikkeprøve.
Endring av fasong
Økinger og fellinger: utregninger.
Ermehull og halsutringning.

Kursnivå: Viderekomne og avanserte strikkere
Tid: Lørdag 18.09.21. - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandantgården, Salong 4
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)

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

Du må ha med:
• rundpinner
• garn tilpasset pinnene
• butt synål
• heklenål
• maskeholdere til prøver

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 strikkepublikasjoner, oversetter mønstre og
holder kurs for tiden.
Du finner Linda på disse stedene:
Blogg (engelskspråklig): http://www.marvengpuckett.com/wordpress/
Ravelry (med engelskspråklig gruppe):
https://www.facebook.com/linda.marveng
Facebook:
https://www.facebook.com/linda.marveng
Pinterest:
https://no.pinterest.com/lindamarveng/
Instagram:
https://www.instagram.com/lindamarveng/
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCetAmeu
FTFXTBt7Nsn5QdUw

Kursnr: K-2.05

Pynt på strikk

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: Lørdag 18.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgården, Salong 4
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
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.
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

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

Kursnr: K-2.06

Tvebandstrikk

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: Lørdag 18.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandandantgården, Salong 2
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)

Du må ha med:
To farger i ullgarn og strømpepinner i et nummer
Større enn vanlig til garnet som du har valgt.
Instruksjonshefte til kr 25,- fås kjøpt på kurset.

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

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

Kursnr: K-2.07

Vevstrikk / Løftestrikk

Kursbeskrivelse:
Teknikken kalles både vevstrikk og løftestrikk. Vi strikker med flere
farger hvor mønsteret dannes ved løfting av masker.
Skriftlig kursmateriell vil bli utdelt.
Kursnivå: Nybegynner til øvet.
Tid:

Lørdag 18.09.21
3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandantgården, Salong 1
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)

Du må ha med:
Pinner og garn.

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

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

Kursnr: K-2.08

Dominostrikk

Kursbeskrivelse:
Dominostrikk - både i glattstrikk og rillestrikk.
På kurset vil du få se flere måter å bruke dominostrikk på.
Vi begynner på en gryteklut, men denne teknikken kan
brukes til tepper, puter og andre spennende prosjekter.
Oppskrift fås av kursleder.
Kursnivå: Du må kunne legge opp , samt strikke rett og
vrangt. Passer for litt øvet.
Tid: Lørdag 18.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgården, Salong 3
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med:
Pinne nr 3 og bomullsgarn i tre forskjellige farger
som passer til strikkefasthet 27m på 10cm.

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

Med Denise Samson
Denise startet eget firma i 2010, Andre
Boller AS, hvor hun jobber som
designer, forfatter, fagkonsulent og
oversetter. I tillegg holder hun kurs og
foredrag. Hun har gitt ut fire bøker,
Hekta på fletter (2015), Poncho (2016),
Hekta på hullstrikk (2018) og
Sommerlig strikk og hekling (2019).
Hun har strikket siden hun var 4 år og
er mer vanlig å se med strikketøy enn
uten. Nettside med nettbutikk:
andreboller.no. Facebook og Instagram:
Denise Samson Design

Kursnr: K-2.09

Strikk med perler uten å tre de på garnet først

Kursbeskrivelse:
På kurset begynner vi på et sett med spennende pulsvarmere med tommel.
Perlemønsteret er både i vrangborden og som en flott stjerne oppe på håndbaken.
Materialpakke kommer i tillegg til kurspris. I denne ligger det mønster til
pulsvarmere, et garnnøste, en smykkevaier til å tre perlene med + nok perler til
mønster på to pulsvarmere. Pakken koster kr 175.
Kursnivå: Må kunne legge opp samt strikke rett og vrangt. Litt øvet.
Tid: Lørdag 18.09.21 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandantgården, Salong 2
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med:
Deltakerne må ha med enten strømpepinner str. 3 og 3,5 samt liten rundpinne nr.
3,5.
Hvis de ikke ønsker å kjøpe materialpakker, må de selv skaffe 280 perler som har
en åpning på 3,8-4,5 mm, tynn smykkevaier på 3,8 mm som er ca.
10 cm lang og garnnøste med strikkefasthet som tilsvarer p nr. 3,5. Da koster
mønsteret kr 30.

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

Med Denise Samson
Denise startet eget firma i 2010, Andre
Boller AS, hvor hun jobber som
designer, forfatter, fagkonsulent og
oversetter. I tillegg holder hun kurs og
foredrag. Hun har gitt ut fire bøker,
Hekta på fletter (2015), Poncho (2016),
Hekta på hullstrikk (2018) og
Sommerlig strikk og hekling (2019).
Hun har strikket siden hun var 4 år og
er mer vanlig å se med strikketøy enn
uten. Nettside med nettbutikk:
andreboller.no. Facebook og Instagram:
Denise Samson Design

Kursnr: K-2.10

Teikn ditt eige mønster

Kursbeskrivelse:
På kurset vil vi teikne eit mønster til lue og/ eller hals. Vi vil komme inn på tema som:
Val av farge og kontrast
Teikning av flatemønsteret, bruk av ulike mønsterelement,
og ulik vanskegrad
«Mønster som vandrar». Korleis ein kan ta utgangspunkt i
mønsterborder frå broderi, andre strikka plagg og liknande,
og bruke desse på nye måtar.
Tips til jamn strikking, pene overgangar og fine avsluttingar.
Kursnivå: Ferske strikkere til øvet.
Tid: Lørdag 18.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgårdens Bryggerhus
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)

Birger Berge
Er 31 år og driver
Instagram-konto under
eige namn, der eg til ei
kvar tid legg ut prosjekt
og nye design som eg
held på med. Glad i
mønsterstrikk, tynne
pinnar, og norsk ull.

Du må ha med:
Teikneutstyr, dvs. dataprogram eller blyant. Ta også gjerne med rutebok eller
ruteark dersom du har. Deltakarane kan ha med garn og pinnar dei ønskjer å
nytte dersom dei rekker å starte på prosjektet.
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

Bilder:
Tovelise Mossestad/
Cappelen Damm

Kursnr: K-3.01

Strikk sideveis og to på en gang

Kursbeskrivelse:
Strikk sideveis og lær deg 5 strikketeknikker i et og samme lille prosjekt, som blir til
pulsvarmere. Du kommer hjem med et ferdig produkt.
Vi begynner med strikkeopplegg (teknikk 1), for så å strikke sidene med rettstrikk og
midtfeltet med glattstrikk (teknikk 2 og 3) ytterst på hver side lærer du å strikke en
«rullekant» som blir lik på retten og vrangen (teknikk 4) og som kan brukes på alt du
ønsker en på kantavslutning på. Til slutt strikkes alt i sammen, oppleggskant og siste
pinne på pulsvarmeren (teknikk 5) som blir benyttet før pulsvarmeren er ferdig er å
strikke sammen til en fald eller avslutning, samtidig som det lages en tommelåpning alt
på en og samme pinne.
Du lærer også å strikke to pulsvarmere
på en gang.
Kursnivå: Må kunne strikke rett og vrang.
Tid:

Søndag 19.09.21
3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgårdens møterom
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med: Garn og rundpinne.

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

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

Kursnr: K-3.02

Mønsterstrikk med dominans

Kursbeskrivelse:
Synes du mønsterstrikk er utfordrende? Her kan du lære å strikke mønster
med to farger fram og tilbake uten å snu arbeidet. Teknikken med å strikke
fram og tilbake på retten uten å snu arbeidet, er også nyttig å kunne når du
strikker kontstrikk.
På kurset vil du lære to forskjellige måter
å strikke mønster på.
Oppskrift får du av kursleder.
Kursnivå: Du må kunne strikke mønster
med to farger. Litt øvet.
Tid: Søndag 19.09.21
3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgården, Salong 1
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med:
Du må ha med: Ta med pinne 3.5 og garn
som passer til strikkefasthet 22 m på 10cm.

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

Med Denise Samson
Denise startet eget firma i 2010, Andre
Boller AS, hvor hun jobber som
designer, forfatter, fagkonsulent og
oversetter. I tillegg holder hun kurs og
foredrag. Hun har gitt ut fire bøker,
Hekta på fletter (2015), Poncho (2016),
Hekta på hullstrikk (2018) og
Sommerlig strikk og hekling (2019).
Hun har strikket siden hun var 4 år og
er mer vanlig å se med strikketøy enn
uten. Nettside med nettbutikk:
andreboller.no. Facebook og Instagram:
Denise Samson Design

Kursnr: K-3.04

1-2-3 om montering

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: Søndag 19.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgården, Salong 4
Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)

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.
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

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

Kursnr: K-3.05

Flettestrikk masterklasse

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: Søndag 19.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandandantgården, Salong 2

Maks antall deltakere: 8
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med:
Ta med garn og pinner, flettepinne
eller strømpepinne, maskeholder.

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

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 strikkepublikasjoner, oversetter mønstre og
holder kurs for tiden.
Lindas blogg:
http://www.marvengpucett.com/wordpress/
Lindas design:
http://www.ravelry.com/designers/lin
da-marveng

Kursnr: K-3.06

SKÓLEISTAR - den tradisjonelle færøyske tøffelen

Kursbeskrivelse:
Kurset begynner med et lite foredrag om den færøyske «skóleisten».
Du får en ferdig garnpakke med oppskrift laget spesielt til dette
kurset.
Vi gjennomgår teknikken steg for steg, og satser på at du klarer å få
strikket en skóleist og lært prinsippet i løpet av kurset.
Kursnivå: Må kunne grunnleggende strikkekteknikker
Tid: Søndag 19.09.21 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgårdens Bryggerhus
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 590,- (Medlemmer kr. 490,-)
Du må ha med:
Strømpepinner nr. 4

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

Birger Berge
Er 31 år og driver Instagram-konto
under eige namn, der eg til ei kvar
tid legg ut prosjekt og nye design
som eg held på med. Glad i
mønsterstrikk, tynne pinnar, og
norsk ull.
Dette kurset holder Birger etter
instruksjoner, teknikk og mønster
fra Svanhild Strøm og
Marjun Biskopstø som sammen
har gitt ut boken Færøysk
Strikkebok.

