
Kursnr: K-101 Russisk patent med bølgemønster

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 strikke russisk patent med bølgemønster som 
ser ut som flettestrikk. Det er kun en illusjon, det er 
økninger og fellinger som danner mønsteret, og du 
behøver ingen annen kunnskap enn å strikke rett 
og vrang.

Kursnivå: Litt øvet.
Tid:     Fredag 22.09.23 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens Bibliotek
Maks antall deltakere:  10

Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med: 
Valgfrie pinner og garn.

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

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


Kursnr: K-102 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 –
med en lekker tvebandflette om du har lyst.

Kursnivå:  Litt øvet, må kunne strikke rett og vrang.
Tid:     Fredag 22.09.23 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens Salong 1
Maks antall deltakere:  8

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.

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-103 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:
Kurset for deg som ønsker å lære å strikke Magic-
Loop (magisk-løkke). Teknikken er super hvis du 
synes det er vanskelig å strikke med strømpepinner 
(settpinner), mange har etter hvert problemer med 
hendene og 5 pinner er ikke godt å holde i lenger, 
da er Magic-Loop tingen. 
Denne metoden gjør det fullt mulig å strikke to 
sokker, to vokker eller to ermer samtidig på samme 
rundpinne. Du lærer også dette
.
Kursnivå:  For alle
Tid:    Fredag 22.09.2023 - 3 timer: 10:00 – 13:00 
Sted:   Kommandantens Soverom, 
Kommandantgården
Maks antall deltakere:  10
Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Du må ha med:
Informasjon om dette kommer i god tid før
kursstart.

Med Tove Fevang
Designer, forfatter, 
foredragsholder og 
journalist/redaktør. Skrevet 
22 bøker innenfor 
håndarbeid, søm, 
lappeteknikk, broderi, strikk 
og hekling. Fagredaktør på 
mange strikkebøker, redaktør 
av ”På pinnen” Norsk 
strikkeforbund e-
medlemsblad. Leder av 
Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no

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


Kursnr: K-104 Strikk ovenfra og ned

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:
Mange oppskrifter starter ovenfra og ned på et 
plagg. Kurset skal gi en innføring i en teknikk 
hvor du kan plukke opp masker til skulder, samt 
fordeling til en raglan.

Kursnivå:  Litt øvet.
Tid:     Fredag 22.09.2023

2 timer: 10:00 – 12:00
Sted:   Kommandantgårdens Salong 2
Maks antall deltakere: 10

Pris:  Kr. 450,- (Medlemmer kr. 350,-)

Du må ha med: 
Pinner og garn, helst ikke for tynt, gjerne rundt
4 - 6 mm, helst ikke så mye tykkere enn det.

Helle Siggerud 
Helle  er utdannet bunadtilvirker og 
driver systuen Helles Syskrin på 
Lørenskog. Hun har utgitt to 
strikkebøker, strikk og søm inspirert av 
norsk folklore og tradisjonsmønstre. 
Med et hjerte som banker for 
kreativitet, bærekraft og håndverk er 
hun en engasjert kurs- og 
foredragsholder.

Facebook og Instagram: Helles Syskrin
helles-syskrin.blogspot.no

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


Kursnr: K-105       Hekling 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:
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 kjede-og 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:    Fredag 22.09.22 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted:  Kommandantgårdens Spisestue
Maks antall deltakere: 10
Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med:  Litt garnrester i ca. samme tykkelse som prøve-
lappene er strikket av. Det egner seg best med "glatt" garn med 
jevn tykkelse, gjerne ull/ullblanding. Gjerne garn med strikke-
fasthet 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.

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 garn-
leverandører og blader i ca. 35 år.

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


Kursnr: K-106      Pjonete pulsvarmere

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 form for hekling der du kun hekler 
kjedemasker i fremre og bakre maskeledd. 
Vi begynner på et par pulsvarmere.

Kursnivå:  For alle
Tid:    Fredag 22.09.23 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted:   Kommandantgårdens Bibliotek
Maks antall deltakere:  10

Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med: 
Garn med strikkefasthet 22 masker på 10 cm, 
og en 4 mm heklenål.

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

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


Kursnr: K-107   Perfekt avslutning - 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:
Lær å sy sammen med usynlige sømmer i strikketøyet 

ditt, for å få den mest perfekte avslutningen.

Sy sammen i sidene, både med glattstrikk og rettstrikk 

(riller).  Sy sammen vrangborder. Sy i ermer.

Lær å få den perfekte kantavslutningen, langs ermer, 

knappestolper og halsringninger (vrangborder).

Strikke opp masker langs avfellingskant. 

Strikk opp masker langs ermekanten. 

Lær å felle av elastisk. Ingen flere trange halskanter  

”som skal dras over hodet”.

Kursnivå:  Litt øvet
Tid:    Fredag 22.09.2023 - 3 timer: 15:00 – 18:00 
Sted:   Kommandantens Soverom, Kommandantgården
Maks antall deltakere:  10
Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Med Tove Fevang
Designer, forfatter, 
foredragsholder og 
journalist/redaktør. Skrevet 
22 bøker innenfor 
håndarbeid, søm, 
lappeteknikk, broderi, strikk 
og hekling. Fagredaktør på 
mange strikkebøker, redaktør 
av ”På pinnen” Norsk 
strikkeforbund e-
medlemsblad. Leder av 
Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no

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


Kursnr: K-108 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:
Votter/luer lages ved å sy masker i hverandre med 
en nålbindingsnål og ullgarn. 
Det blir et tett og varmt produkt.

Kursnivå:  Litt øvet, må kunne strikke rett og vrang.
Tid:     Fredag 22.09.23 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted:   Kommandantgårdens Salong 1
Maks antall deltakere:  8

Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med: 
3trådet ullgarn eller vamsegarn i lyse farge. 
Nålbindingsnål kan kjøpes på kurset.

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-201      Lær å lage “Sidsels egne knappestolper”

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:
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:    Lørdag 23.09.23 - 3 timer: 10:00 – 13:00  
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, og garn med strikkefasthet ca. 20 - 26 m per 10 cm.
Saks, litt tykk nål med butt tupp og noen gode heklenåler i 
passende tykkelse.

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 garn-
leverandører og blader i ca. 35 år.

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


Kursnr: K-202     Fair Isle lue til dame eller herre

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 (en super teknikk 
også til alle våre flotte koftemønstre). Du 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. Vi gjennomgår de ulike fellingene.
Du starter på en lue eller tam valget er ditt.

Kursnivå: Litt øvet
Tid:    Lørdag 23.09.23 - 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,-)
Materialpakke:
Deltagerne kan forhåndsbestille komplett materialpakke 
(inneholder tynt Shetlandsgarn fra Jamieson & Smith, 
rundpinne 50 cm fra ChiaoGoo og riktig antall maskemarkører) 
Pris 620,-

Med Tove Fevang
Designer, forfatter, 
foredragsholder og 
journalist/redaktør. Skrevet 
22 bøker innenfor 
håndarbeid, søm, 
lappeteknikk, broderi, strikk 
og hekling. Fagredaktør på 
mange strikkebøker, redaktør 
av ”På pinnen” Norsk 
strikkeforbund e-
medlemsblad. Leder av 
Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no

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


Kursnr: K-203  Skråskjerf med løftemasker

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 diagram samtidig som du strikker et lekkert 
skråskjerf med løftemasker.
Du kan kjøpe materialpakke av kursleder med oppskrift til 
skjerfet og ferdig oppviklet garn for kr 250. Garnet er fra
Bitta Mikkelborg, er håndfarget og inneholder 71 % super-
wash, 24 % nylon og 5 % polyester (bling). 
Ta kontakt med Denise for valg av farge på garnet, slik at 
det blir ferdig viklet opp før kursstart.

Kursnivå: Litt øvet.
Tid:     Lørdag 23.09.23 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens Bibliotek
Maks antall deltakere:  10
Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med: 
Du må ha med pinnestørrelse 3,5. Hvis du kun vil 
lære prinsippene for hvordan strikke skråskjerf med 
løftemasker, tar du med pinner og garn selv.

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

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


Kursnr: K-204     Lær å strikke ulike trekantsjal

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 ulike teknikker for å lage dine egne sjal. 
På dette kurset får du en innføring i hvordan du 
får ulike former ved kombinasjon av ulike 
fellinger og økninger..

Kursnivå:  Nybegynner til øvet.
Tid:     Fredag 17.09.21

3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens Salong 1
Maks antall deltakere:  8  

Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med: 
Deltagerne bør ha med seg garn og pinner. 
Her er det en fordel med garn som passer til
pinner 4 eller 5, eller 7 mm.

Helle Siggerud 
Helle  er utdannet bunadtilvirker og 
driver systuen Helles Syskrin på 
Lørenskog. Hun har utgitt to 
strikkebøker, strikk og søm inspirert av 
norsk folklore og tradisjonsmønstre. 
Med et hjerte som banker for 
kreativitet, bærekraft og håndverk er 
hun en engasjert kurs- og 
foredragsholder.

Facebook og Instagram: Helles Syskrin
helles-syskrin.blogspot.no

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


Kursnr: K-205 Tilpasninger

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:
Kroppen svinger inn og ut, er kort og lang, og 
skal genseren være løs eller trang?

Bli med og regn ut en genser fra dine egne mål, 
etter en kort innføring i strikkefasthet og 
bevegelsesvidde.

Kursnivå: For alle
Tid:    Lørdag 23.09.23 – 2 timer: 10:00 – 12:00
Sted:   Kommandantgårdens Salong 2
Maks antall deltakere:  10
Pris:  Kr. 450,- (Medlemmer kr. 350,-)

Ta med: Målebånd og penn.

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.

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


Kursnr: K-206      Ravelry – System i strikkesakene

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:
Ravelry er verdens største database over 
strikkeoppskrifter, hvor du også kan lagre 
strikkeprosjekter og garn, lage huskelapper over 
oppskrifter du eier og hva du skulle bruke det fine 
nye garnet til, finne inspirasjon fra andres 
prosjekter og finne nye favorittoppskrifter og lagre 
rett i samlingen din. 
Sammen starter vi et prosjekt, legger inn ditt første 
nøste, legger en oppskrift i køen, og kanskje laster 
vi inn en gratis oppskrift eller kjøper en ny!

Kursnivå: For alle
Tid:    Lørdag 23.09.23 – 2 timer: 13:00 – 15:00
Sted:   Kommandantgårdens Salong 2
Maks antall deltakere:  10
Pris:  Kr. 450,- (Medlemmer kr. 350,-)

Ta med: Datamaskin, nettbrett eller telefon, i 
prioritert rekkefølge. Kurset vil holdes på 
datamaskin.

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.

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


Kursnr: K-207 Vendepinner – Snu med stil

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:
Vendepinner, forkortede pinner eller kortrader. 
Uansett hva du kaller det skal teknikken gjøre så du 
sømløst legger til ekstra stoff over et parti. 
Vi går gjennom flere snuteknikker slik at det hele blir 
sømløst og uten hull der du har snudd. I tillegg gis det 
noen tips til hva som kan være lurt å tenke på når du 
legger til forkortede rader i for eksempel nakken, 
øverst i buksa eller nederst på genseren.

Kursnivå: For alle
Tid:    Lørdag 23.09.23 – 2 timer: 16:00 – 18:00
Sted:   Kommandantgårdens Salong 2
Maks antall deltakere:  10
Pris:  Kr. 450,- (Medlemmer kr. 350,-)

Ta med: En påbegynt prøvelapp i garn du liker å 
strikke med 
(ca 20 masker, strikket ca fem cm, ikke felt av)

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.

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


Kursnr: K-208       Brodering 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:
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:    Lørdag 23.09.23 - 3 timer: 15:00 – 18:00  
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, og 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.

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 garn-
leverandører og blader i ca. 35 år.

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


Kursnr: K-209   Lær teknikken 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: 

Lær å strikke snor, hvordan legge opp 

og felle av med i-cord, samt lage fine 

kanter med samme teknikk.

Kursnivå: Litt øvet.
Tid:     Lørdag 23.09.23 - 3 timer: 15:00 – 18:00
Sted:   Kommandantgårdens Bibliotek
Maks antall deltakere:  10

Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med: 
Valgfrie pinner og garn.

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

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


Kursnr: K-210 Løftestrikk - vevstrikk

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:
Teknikken kalles løftestrikk og vevstrikk. 
Vi strikker med flere farger hvor mønsteret 
dannes ved løfting av masker.
Skriftlig kursmateriell vil bli utdelt.

Kursnivå:  Nybegynner til øvet.

Tid:     Lørdag 23.09.2023
3 timer: 15:00 – 18:00

Sted:   Kommandantgårdens Salong 1
Maks antall deltakere: 8

Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med: 
Pinner og garn.

Helle Siggerud 
Helle  er utdannet bunadtilvirker og 
driver systuen Helles Syskrin på 
Lørenskog. Hun har utgitt to 
strikkebøker, strikk og søm inspirert av 
norsk folklore og tradisjonsmønstre. 
Med et hjerte som banker for 
kreativitet, bærekraft og håndverk er 
hun en engasjert kurs- og 
foredragsholder.

Facebook og Instagram: Helles Syskrin
helles-syskrin.blogspot.no

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


Kursnr: K-301 Lær å strikke hullstrikk

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 hullstrikk kan du strikke de mest fantastiske 
mønstre. 
Vi begynner på en klut med hullmønster.

Kursnivå: Litt øvet.
Tid:     Søndag 24.09.23 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens Bibliotek
Maks antall deltakere:  10

Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Du må ha med: 
Et nøste i 100 % bomull som har 27 masker på 10 cm,
f.eks. Mandarin Petit, gjerne i en lys farge og pinne nr. 3.

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

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


Kursnr: K-302 Fair Isle pulsvarmere

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:
Pulsvarmere i Fair Isle er alltid strikket med et motiv oppå håndbaken som 

gjerne er et stort motiv, mens innsiden (håndflaten) er strikket med et lite 

gjentagende motiv som gir ekstra slitestyrke. Du lærer også å strikke 

tommel.

Fair Isle gir en tett og fin bakside innside av arbeidet. Du strikker hele 

tiden med to farger på omgangen, og har ofte fargeskift på omgangene. 

Du velger om du vil ha korte fingre eller uten fingre på slutten av 

pulsvarmere. Vi går også igjennom hvordan bygge om et Fair Isle motiv. 

Kursnivå: Litt øvet
Tid:    Søndag 24.09.23 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantens Soverom, Kommandantgården
Maks antall deltakere: 10
Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Materialpakke:
Deltagerne kan forhåndsbestille komplett materialpakke (inneholder tynt 
Shetlandsgarn fra Jamieson & Smith, rundpinne 80 cm fra ChiaoGoo og 
riktig antall maskemarkører) Pris 430,-
Materialpakken kan sendes ut til kursdeltagerne slik at de kan strikke 
vrangbord(er) på forhånd hvis de ønsker.

Med Tove Fevang
Designer, forfatter, 
foredragsholder og 
journalist/redaktør. Skrevet 
22 bøker innenfor 
håndarbeid, søm, 
lappeteknikk, broderi, strikk 
og hekling. Fagredaktør på 
mange strikkebøker, 
redaktør av ”På pinnen” 
Norsk strikkeforbund e-
medlemsblad. Leder av 
Amandaprosjektet
www.amandaprosjektet.no

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


Kursnr: K-303 Glattpatent – tofarget og flerfarget

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:
Flerfarget glattpatent er foreløpig en lite kjent strikketeknikk som 
fortjener langt mer oppmerksomhet! Selve teknikken er ganske enkel 
samtidig som den gir et avansert og lekkert uttrykk med muligheter for å 
utvikle og utforske mange spennende fargemønstre.
På dette kurset lærer vi både tofarget og flerfarget glattpatent strikket 

rundt og fram og tilbake. Vi gjennomgår også økninger og fellinger i 
glattpatent og vi lærer hvordan ulike fargeskifter kan gi helt ulike 
mønstereffekter.

Kursnivå: Litt øvet. Kursdeltakerne må kunne legge opp, 
strikke rettmasker og vrangmasker, samt kast.
Tid: Søndag 24.09.23 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted: Kommandantgårdens Salong 1
Maks antall deltakere: 10 
Pris: Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)
Ta med:
•Garn i 4 ulike farger med god kontrast
•Strømpepinner (eller evt. rundpinne (80-100 cm) til 
magic loop) i en str. som passer til garnet ditt.
•En liten rundpinne (40-60 cm) i en str. som passer til garnet ditt.

Med Vibecke Dixon
Vibecke Dixon eier og driver 
Out of Line Design. Som 
strikkedesigner har hun 
føttene godt plassert i 
norske strikketradisjoner og 
henter samtidig inspirasjon 
fra asiatisk, afrikansk og 
latinamerikansk tekstil- og 
håndverkskunst etter sine 
25 år med internasjonalt 
arbeid. Det siste året har 
Vibecke fordypet seg i 
glattpatent, en relativt lite 
kjent strikketeknikk som gir 
spennende mønstereffekter.

www.outoflinedesign.no 

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


Kursnr: K-304 Restestrikk

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:
Har du lyst til å finne nye måter å bruke restene 
dine på. Vi strikker et helt unikt tørkle og 
blander det vi har av rester av alle tykkelse, 
med spennende teknikker. 
Fyll prosjektposen med restegarn i alt fra tynn 
silk mohair til fritidsgarn og puno (og 
selvfølgelig alt imellom) og se det forvandle seg 
til noe helt unikt!

Kursnivå: For alle
Tid:    Søndag 24.09.23 - 3 timer: 10:00 – 13:00 
Sted:   Kommandantgårdens Salong 2
Maks antall deltakere: 10
Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Ta med:
En pinne 5 mm til å strikke frem og tilbake!
Det er supert om alle innstiller seg på å dele 
rester med hverandre på kurset.

Inga Semmingsen lager 
strikkemønster under navnet 
@vippetavpinnene. Hun er 
spesielt glad i å blande farger 
og strukturer til unike plagg. 
Hun er også en av forfatterne 
bak boken UNIK STRIKK, som 
hun skrev sammen med Sigrid 
Marie Blom. Inga holder 
foredrag og kurs om strikk, 
designer for den svenske 
garnprodusenten Jarbo Garn 
og har samarbeidet med det 
norske sykollektivet Fæbrik.

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


Kursnr: K-305 Hæla i taket

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:
En hæl er ikke bare en hæl, og dette kurset gir deg 
muligheten til å finne en ny favoritt, og prøve deg på 
snuteknikker.
Vi går gjennom hæltyper, bruksområder og diverse 
hæltips, før vi prøver oss på en hæl eller flere.

Kursnivå: Litt øvet
Tid:    Søndag 24.09.23 - 3 timer: 10:00 – 13:00
Sted:   Kommandantgårdens Spisestue
Maks antall deltakere:  10
Pris:  Kr. 650,- (Medlemmer kr. 550,-)

Forberedelser: Noen korte vrangborder 
strikkes i forkant av kurset.  Mail om dette
blir sendt sammen med faktura.

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.

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