Kursnr: K-1.02

Strikk Fair Isle lue eller tam

Kursbeskrivelse:
Vil du lære å strikke med to farger på samme omgang uten at det blir lange
trådsprang på vrangen? Fair Isle teknikken 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. Mens du strikker
vil det også bli fortalt hvordan Fair Isle strikk ble til og ikke minst hvordan
planlegge dine senere arbeider i Fair Isle teknikken.
Mulighet for å kjøpe materialpakke som inneholder det spesielle
Shetlandsgarnet som brukes til Fair Isle strikk. Vi starter på
en lue eller tam, og du velger selv hvilken av disse du vil strikke
Kursnivå: Øvet
Tid: Fredag 16.09.22 - 6 timer: 10:00 – 18:00
(pause 13:00 - 15:00)
Sted: Kommandantens Soverom i Kommandantgården
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 1300,- (Medlemmer kr. 1100,-)
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,
foredragsholder og
journalist/redaktør. Skrevet
23 bøker innenfor
håndarbeid, søm,
lappeteknikk, broderi, strikk
og hekling. Fagredaktør på
mange strikkebøker, redaktør
av ”På pinnen” Norsk
strikkeforbund emedlemsblad. Leder av
Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no
Drevet Idestuen as siden
1985 til dd.

Kursnr: K-1.03

Brodering på strikk

Kursbeskrivelse:
Lær å bruke enkle broderiteknikker som funker bra på strikkede plagg.
Sidsel lærer bort teknikkene, triks og de stingene hun liker å bruke på å
dekorere sine strikkemodeller.
Dette er stort sett enkle sting som gjør at dine
strikkemodeller vil se ut som «A million dollar»!
Prøvelapper må strikkes før kurset, mail om dette
kommer fra kursleder i god tid før kursstart.

Kursnivå: Litt øvet
Tid: Fredag 16.09.22 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgårdens Spisestue
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Du må ha med: Litt garnrester i ca. samme tykkelse som prøvelappene
er strikket av. Det egner seg best med "glatt" garn med jevn tykkelse,
gjerne ull/ullblanding med strikkefasthet ca. 20 - 26 m per 10 cm.
"Pusete" garn og garn med ujevn tykkelse passer ikke så godt å brodere
med. Saks og litt tykk nål med butt tupp.
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 Sidsel J. Høivik
Strikkedesigner og daglig leder av
nettbutikken sidselhoivik.no som
hun har drevet de siste 6 årene.
Der selger hun garnpakker på
egne design og bøker til strikkere
verden rundt.
Forfatter av 3 bøker på Gyldendal:
Lekre masker og lekne sting
Vakker strikk til alle årstider
Mine strikkede favoritter
Har strikket siden hun var 4 år,
laget egne design siden tenårene
og designet for ulike garnleverandører og blader i ca. 35 år.
Stort bilde er tatt av
Anne Helene Gjelstad

Kursnr: K-1.04

Magic Loop

Kursbeskrivelse:
Denne teknikken som det snakkes så mye om; Magisk løkke. Strikk små
plagg rundt på lange pinner. En teknikk som gjør at du kan legge
strømpepinnene på hylla om du ønsker det, eller for å kunne
bytte på ulike teknikker som gjør det samme.
Vi skal både legge opp og strikke én, to og kanskje tre små
ting samtidig på samme rundpinne!
Kursnivå: For alle
Tid: Fredag 16.09.22 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgårdens Bibliotek
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med: Deltaker må ha med mellomtykt garn
og rundpinne ca 80 cm i passende pinnetykkelse.

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 Tina Hauglund
også kjent som Strikkezilla, har
designet oppskrifter siden 2015
til både barn og voksne. Hun er
teknikknerd og dykker mye
heller ned i teknikkbiblioteker
for å finne en metode som gir
samme resultat som
monteringsarbeid i etterkant.
På veien har Tina plukket med
seg en del triks som hun
gladelig deler, og hun har holdt
kurs, foredrag og workshops
flere steder i landet.

Kursnr: K-1.05

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
vant med å lese mønstre.
Tid: Fredag 16.09.22 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Salong 2, Kommandandantgården
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
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-1.06

Lær å lage “Sidsels egne knappestolper”

Kursbeskrivelse:
Sidsel laget for noen år siden en ny type forkanter / knappestolper
som er både strikket og heklet. Disse er hun veldig fornøyd med
og bruker nå kun disse i sine modeller.
Knappestolpene er både pene og stabile og egner
seg godt til ulike dekorative heklekanter til slutt.
Prøvelapper må strikkes før kurset, mail om dette
kommer fra kursleder i god tid før kursstart.
Kursnivå: Litt øvet
Tid: Fredag 16.09.22 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandantgårdens Spisestue
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Du må ha med: Ta med det samme garnet som strikkelappen du
har laget + litt garnrester i andre farger i samme tykkelse / kvalitet.
Det egner seg best med "glatt" garn med jevn tykkelse, gjerne
ull/ullblanding, gjerne garn med strikkefasthet ca. 20 - 26 m per 10 cm.
Saks, litt tykk nål med butt tupp og noen gode heklenåler i passende tykkelse.
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 Sidsel J. Høivik
Strikkedesigner og daglig leder av
nettbutikken sidselhoivik.no som
hun har drevet de siste 6 årene.
Der selger hun garnpakker på
egne design og bøker til strikkere
verden rundt.
Forfatter av 3 bøker på Gyldendal:
Lekre masker og lekne sting
Vakker strikk til alle årstider
Mine strikkede favoritter
Har strikket siden hun var 4 år,
laget egne design siden tenårene
og designet for ulike garnleverandører og blader i ca. 35 år.

Kursnr: K-1.07

Jordbær og muffins – relieffhekling (overlay crochet)

Kursbeskrivelse:
På dette kurset lager vi en prøvelapp hvor vi jobber med
relieffmasker.
Vi skal starte rett på første stav rad, UTEN luftmaske-opplegg.
Vi skal jobbe med grunnmaskene og se hvordan plasseringen
av disse vil gi et tredimensjonalt uttrykk. Det blir mange
fargeskifter og vi skal feste trådene underveis der det lar seg
gjøre.
Det vil bli utdelt et mønster som kan brukes til tepper,
putetrekk og lignende.

Kursnivå: Litt øvet/øvet (må kunne grunnmaskene luftmasker, fastmasker og staver
Tid: Fredag 16.09.22 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandantgårdens Bibliotek
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med: De må ha med heklekroker, saks, nål og garn.
Jeg anbefaler Drops Muskat og/eller Safran.
De bør ha 4-5 forskjellige farger. Heklekrok 3.5.
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 Janet Berg
Janet har heklet hele
livet. Utdannet kunst og
håndverkslærer. Liker å
tenke utenfor boksen og
bruke et tradisjonelt
håndverk på nye, kanskje
uventa måter.
Fast snapper på Hekleresnappen.

Kursnr: K-1.09

Makrame på 1-2-3 Nybegynner/litt øvet

Kursbeskrivelse:
I dette kurset lærer du de viktigste grunnknuter for å komme i gang og
jobbe selvstendig med makrame.
Den som vil kan starte rett på et lite prosjekt. Du vil få tilgang til 3 ulike
oppskrifter som du kan starte på. Har du lyst å øve på knuter før du
begynner på et prosjekt er kurset ypperlig til dette også. Heidi følger
opp alle individuelt.
Frittstående kurs, men kan også bygge videre på formiddagskurset.
Kursnivå: Nybegynner/litt øvet
Tid: Fredag 16.09.22 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandantgårdens Bryggerhus
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med: Deltaker må ha med en drivved/rundstokk og en
rull tau 5 mm (100 m). Dette bør være makrametau som er
godt å jobbe med.
Heidi tar imot bestilling på startpakke kr. 299,-. Dette kan
bestilles på mail (mail oppgis ved påmelding).

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 Heidi Øye Isager har
jobbet med kreativitet og
håndverk på fulltid siden
2003.. Driver i dag Fabrikk
Galleriet og har de siste 6 år
fordypet seg makrame og
hvordan vi kan bruke dette
kunsthåndverket på nye og
moderne måter som passer i
vår samtid. Hun lager design,
oppskrifter og holder kurs. I
tillegg lager hun tilpassede
installasjoner og arbeider til
både private og profesjonelle
aktører.
Facebook : Fabrikk Galleriet
nettsted: fabrikkgalleriet.no
Instagram :
@makramemekka
FB gruppe : Makramemekkainpsirasjon og tips

Kursnr: K-1.10

Grunnkurs i maskinstrikking – 1 ½ dag

Kursbeskrivelse:
Vi øver oss på grunnleggende teknikker som å legge opp, felle av og
mønsterteknikkene Fair Isle, Tuck, Slip osv.
Vi lærer å regne ut oppskrift og strikke enkle produkter som sjal, pulsvanter, lue
etc. Det blir en gjennomgang av dataprogrammet for strikking, DesignaKnit9.
Ta med egen strikkemaskin, hullkort eller elektronisk.
De som ikke har egen strikkemaskin kan leie en
for kr 700,- ved å sende e-post til maria@mariavals.com i god tid før kursstart.
Kursnivå: For alle
Tid: Lørdag 17.09.22 - 6 timer: 10:00 – 18:00
Søndag 18.09.22 – 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kasernen, Gamlebyen
Maks antall deltakere:
Pris: Kr. 1950,- (Medlemmer kr. 1650,-)
Ta med: Ta med diverse garn til prøver og små produkter. Til finstrikkemaskin
er å anbefale Hillesvåg ullvarefabrikks Huldra kamgarn 8,5/2 vokset og spolt.
Det blir anledning til å kjøpe garn på kurset, samt Maskinstrikkeboka.
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

Marit Buset har drevet med
maskinstrikking siden 1982, har
master i emnet fra OsloMet, har
undervist ved Kreativ
Maskinstrikke-studiet på USN
Rauland siden 2007, er forfatter av
Maskinstikkeboka og daglig leder av
Strikkemaskiner AS, eneimportør av
Silver Reed strikkemaskiner.
Maria Valsdottir har sydd kostymer
for Det Norske Teatret og Den
Norske Opera og Ballett siden 1998.
Hun har 2 års utdanning i
maskinstrikkefaget fra USN
Rauland. Fra 2011 eget firma med
design, produksjon og salg av
strikkevarer. Er forhandler av Silver
Reed strikkemaskiner med eget
verksted på Montebello i Oslo. Har i
en årrekke vært kursholder i
maskinstrikking på
Raulandsakademiet.

Kursnr: K-1.11

Innføring i bruk av ribbapparat

Kursbeskrivelse:
Det blir en demonstrasjon og gjennomgang av ulike
teknikker og muligheter som bruk av ribbapparat gir.
Kursnivå: For alle
Tid: Fredag 16.09.22 – 3 timer: 14:00 – 17:00
Sted: Kasernen, Gamlebyen
Maks antall deltakere:
Pris: Kr.650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med: De som ønsker det, kan ta med
egen strikkemaskin med ribbapparat.

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

Marit Buset har drevet med
maskinstrikking siden 1982, har
master i emnet fra OsloMet, har
undervist ved Kreativ
Maskinstrikke-studiet på USN
Rauland siden 2007, er forfatter av
Maskinstikkeboka og daglig leder av
Strikkemaskiner AS, eneimportør av
Silver Reed strikkemaskiner.
Maria Valsdottir har sydd kostymer
for Det Norske Teatret og Den
Norske Opera og Ballett siden 1998.
Hun har 2 års utdanning i
maskinstrikkefaget fra USN
Rauland. Fra 2011 eget firma med
design, produksjon og salg av
strikkevarer. Er forhandler av Silver
Reed strikkemaskiner med eget
verksted på Montebello i Oslo. Har i
en årrekke vært kursholder i
maskinstrikking på
Raulandsakademiet.

Kursnr: K-2.01

Shetland lace skjerf/sjal

Kursbeskrivelse:
Lær å strikke et autentisk Shetlandlace skjerf. Mønsteret er fra arkivene på
Unst Heritage center på Shetland og datert til 1881. Tidligere har dette
mønsteret kun vært frigitt for deltagere på «Strikkecruise i Vesterled».
Shetlandlace starter med å strikke ytterborden på en kortside, hvoretter selve
hoveddelen og ytterbordene langs langsidene strikkes i ett og strikkes frem til
midten av arbeidet. Hvorpå du strikker en tilsvarende del. Til slutt maskes
delene sammen. Mens du strikker vil det også bli fortalt historien om
Shetlandlace, hvordan settes sammen border til eget senere arbeid og
hvordan du skal strekke arbeidet når skjerfet er ferdig.
Mulighet for å kjøpe materialpakke som inneholder det spesielle,
tynne Shetlandsgarnet som brukes til Shetlandlace.
Kursnivå: En fordel å ha strikket hullstrikk, men intet krav.
Tid: Lørdag 17.09.22 - 6 timer: 10:00 – 18:00
(pause 13:00 – 15:00)
Sted: Kommandantens Soverom, Kommandantgården
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 1300,- (Medlemmer kr. 1100,-)
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,
foredragsholder og
journalist/redaktør. Skrevet
23 bøker innenfor
håndarbeid, søm,
lappeteknikk, broderi, strikk
og hekling. Fagredaktør på
mange strikkebøker,
redaktør av ”På pinnen”
Norsk strikkeforbund emedlemsblad. Leder av
Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no
Drevet Idestuen as siden
1985 til dd.

Kursnr: K-2.02

Løftestrikk

Kursbeskrivelse:
For mange er løftede masker noe man kun bruker
i kantmasker og fellinger. Men den enkle strikketeknikken
har så mye mer og skaper nydelige strukturer som er
veldig enkle og effektfulle.
Fra flerfarget mosaikk til ensfargede strukturer.
Inga vil gi en innføring i løftemaskenes mange
muligheter.
Kursnivå: Litt øvet
Tid: Lørdag 17.09.22 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgårdens Bibliotek
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med: Litt tykkere garn i minst to
kontrastfarger og passende pinner for å
strikke frem og tilbake.

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 Inga Semmingsen
Inga lager strikkemønster
under navnet
@vippetavpinnene. Hun er
spesielt opptatt av å blande
farger og struktur og bruke
spennende konstruksjoner.
Høsten 2021 kom hun ut med
strikkeboken «Unik strikk med
farger og struktur» sammen
med Sigrid Marie Blom. Inga
har også laget mønster for
den svenske garnprodusenten
Järbo og holdt foredrag og
kurs på festivaler. Inga
kommer fra Oslo og jobber til
daglig som litterær agent.
Bilder: Tale Hendnes

Kursnr: K-2.03

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
deretter til a-linje fra et rett plagg.
Du får en innføring i utregninger og valg av
mønstre, samt kanter.
Kursnivå: Litt øvet.
Tid: Lørdag 17.09.22 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Salong 2, Kommandandantgårdens
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Du må ha med:
Strikkeprøve 10 x 10 cm. Ta med målebånd,
rundpinner og garn tilpasset pinnene.

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

Hekling på strikk

Kursbeskrivelse:
Lær enkle heklemasker til å dekorere på strikkede plagg. Sidsel bruker alltid å
avslutte sine modeller med blant annet fine, men ganske enkle heklekanter –
som kjedemasker, krepsemasker, baklengs boblemasker osv.
Lær også hvordan du kan lage et flott rutemønster med enkle heklemasker på
et grunnlag av stripete strikk. Dette er stort sett enkle masker, men
de gir plaggene et proft og forseggjort preg.
Prøvelapper må strikkes før kurset,
mail om dette kommer fra kursleder
i god tid før kursstart.
Kursnivå: Litt øvet
Tid: Lørdag 17.09.22 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgårdens Spisestue
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Du må ha med: Litt garnrester i ca. samme tykkelse som prøvelappene er
strikket av. Det egner seg best med "glatt" garn med jevn tykkelse, gjerne
ull/ullblanding. Gjerne garn med strikkefasthet ca. 20 - 26 m per 10 cm.
"Pusete" garn og garn med ujevn tykkelse er ikke like egnet.
Saks og noen gode heklenåler i passende tykkelse.
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 Sidsel J. Høivik
Strikkedesigner og daglig leder av
nettbutikken sidselhoivik.no som
hun har drevet de siste 6 årene.
Der selger hun garnpakker på
egne design og bøker til strikkere
verden rundt.
Forfatter av 3 bøker på Gyldendal:
Lekre masker og lekne sting
Vakker strikk til alle årstider
Mine strikkede favoritter
Har strikket siden hun var 4 år,
laget egne design siden tenårene
og designet for ulike garnleverandører og blader i ca. 35 år.

Kursnr: K-2.07

Smarte strikketeknikker

Kursbeskrivelse:
Den er noen strikketeknikker som er smartere enn andre og som setter et profesjonelt preg på
plagget ditt. Isteden 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 knapphullet 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: Litt øvet.
Tid: Lørdag 17.09.22 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Kommandandantgårdens Spisestue
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med:
Ta med utvalg av rundpinner og garn tilpasset
pinnene, 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-2.09

Montering av heklelapper

Kursbeskrivelse:
Det er uendelig mange teknikker for å montere heklelapper. Noen ønsker å hekle alle delene først for så å
montere, noen ønsker å montere underveis, noen ønsker en definert kant eller mønster og noen vil ha
monteringen så flat og usynlig som mulig.
Vi vil gå igjennom montering av ferdige lapper med synål i begge maskeledd, bakerste maskeledd og fra
vrangen.
Videre skal vi se på to forskjellige teknikker for montering av ferdige lapper med heklekrok. Og til slutt
sammenhekling underveis.
Kursdeltagerne vil få utdelt en enkel oversikt over hvordan lapper kan settes sammen til veske, topp og genser.
Kursnivå: For alle; nybegynnere/litt øvet/øvet
Tid: Lørdag 17.09.22 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted: Salong 2, Kommandantgården
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med: De må ha med heklekroker, saks, synål
og garn.
Forberedelse: Ferdig heklede lapper, minimum
12 stk. Kursleder sender ut mer info i god tid
før kursstart.
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 Janet Berg
Janet har heklet hele
livet. Utdannet kunst og
håndverkslærer. Liker å
tenke utenfor boksen og
bruke et tradisjonelt
håndverk på nye, kanskje
uventa måter.
Fast snapper på Hekleresnappen.

Kursnr: K-2.10

Innføring i DesignaKnit9

Kursbeskrivelse:
Det blir en grunnleggende gjennomgang med
øvelser i standard snitt, egne snitt og
maskemønsterdesign.
Kursnivå: For alle

Marit Buset har drevet med

Tid: Lørdag 17.09.22 - 3 timer: 10:00 – 13:00

maskinstrikking siden 1982, har
master i emnet fra OsloMet, har
undervist ved Kreativ
Maskinstrikke-studiet på USN
Rauland siden 2007, er forfatter av
Maskinstikkeboka og daglig leder av
Strikkemaskiner AS, eneimportør av
Silver Reed strikkemaskiner.
Maria Valsdottir har sydd kostymer
for Det Norske Teatret og Den
Norske Opera og Ballett siden 1998.
Hun har 2 års utdanning i
maskinstrikkefaget fra USN
Rauland. Fra 2011 eget firma med
design, produksjon og salg av
strikkevarer. Er forhandler av Silver
Reed strikkemaskiner med eget
verksted på Montebello i Oslo. Har i
en årrekke vært kursholder i
maskinstrikking på
Raulandsakademiet.

Sted: Kasernen, Gamlebyen
Maks antall deltakere:
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med: Skrivesaker og PC med DK9 ferdig installert.

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

Kursnr: K-2.11

Innføring i Jacuard-strikking

Kursbeskrivelse:
Det blir en gjennomgang av Jacquard-teknikkens
egenskaper og muligheter.
Det blir praktiske øvelser i mønsterkonstruksjon og
fargeseparering. Testing og demonstrasjon.
Kursnivå: For alle
Tid: Lørdag 17.09.22 - 3 timer: 14:00 – 17:00
Sted: Kasernen, Gamlebyen
Maks antall deltakere:
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med: De som har, ta med egen bærbar pc med
DesignaKnit9.
Ta med fargeblyanter, vanlig blyant, viskelær og rutepapir.
De som ønsker det kan ta med egen strikkemaskin med
ribbapparat og fargeskifter.

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

Marit Buset har drevet med
maskinstrikking siden 1982, har
master i emnet fra OsloMet, har
undervist ved Kreativ
Maskinstrikke-studiet på USN
Rauland siden 2007, er forfatter av
Maskinstikkeboka og daglig leder av
Strikkemaskiner AS, eneimportør av
Silver Reed strikkemaskiner.
Maria Valsdottir har sydd kostymer
for Det Norske Teatret og Den
Norske Opera og Ballett siden 1998.
Hun har 2 års utdanning i
maskinstrikkefaget fra USN
Rauland. Fra 2011 eget firma med
design, produksjon og salg av
strikkevarer. Er forhandler av Silver
Reed strikkemaskiner med eget
verksted på Montebello i Oslo. Har i
en årrekke vært kursholder i
maskinstrikking på
Raulandsakademiet.

Kursnr: K-3.01

Italiensk opplegg og felling

Kursbeskrivelse:
Dette er kurset for deg som ønsker å lære en annerledes måte å
legge opp og avslutte arbeidet på. Opplegget og fellingen
blir superelastisk og ser ut som rette og vrange masker
som kommer fra ingensteds ifra.
Dette opplegget brukes mer og mer når du strikker ovenfra og
ned, på f.eks. jakker og gensere. Fellingen gjør også at
ermekanter, nede på jakke eller genser blir elastisk og blir
identisk til opplegget. Passer også veldig godt til patentstrikk om
det er ensfarget eller tofarget.
Du vil også lære hvordan opplegget kan gjøres med 2 rette og 2
vrange ikke bare 1 rett og 1 vrang. Du lager en liten prøvelapp
med både opplegg og felling.
Kursnivå: Litt øvet
Tid: Søndag 18.09.22 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantens Soverom, Kommandantgården
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

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,
foredragsholder og
journalist/redaktør. Skrevet 23
bøker innenfor håndarbeid, søm,
lappeteknikk, broderi, strikk og
hekling. Fagredaktør på mange
strikkebøker, redaktør av ”På
pinnen” Norsk strikkeforbund emedlemsblad. Leder av
Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no
Drevet Idestuen as siden 1985 til
dd.

Kursnr: K-3.02

Hælstrikk med Tina

Kursbeskrivelse:
En hæl er ikke bare en hæl, og hvis du ikke egentlig liker å
strikke hæler er dette kurset for deg – og det er også for deg
som liker å strikke hæler faktisk.
Vi går gjennom hæltyper, bruksområder og diverse
hæltips, før vi prøver oss på en hæl eller fire.
Kursnivå: Litt øvet
Tid: Søndag 18.09.22 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgårdens Bibliotek
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med: Mellomtykt garn og passende
pinner til dette, strømpepinner eller l
ang rundpinne for 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

Med Tina Hauglund
også kjent som Strikkezilla, har
designet oppskrifter siden 2015
til både barn og voksne. Hun er
teknikknerd og dykker mye
heller ned i teknikkbiblioteker
for å finne en metode som gir
samme resultat som
monteringsarbeid i etterkant.
På veien har Tina plukket med
seg en del triks som hun
gladelig deler, og hun har holdt
kurs, foredrag og workshops
flere steder i landet.

Kursnr: K-3.03

Tvebandstrikk med flette

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 –
med en lekker tvebandflette om du har lyst.

Kursnivå: Litt øvet, må kunne strikke rett og vrang.
Tid: Søndag 18.09.22 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandandantgårdens Spisestue
Maks antall deltakere: 10
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

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.

