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Helt ned i detaljen v. Hanne Pjedsted
– en workshop hvor vi nørder med opslagninger og aflukning, kanter, knaphuller og vendestrik samt lidt 
montering. Teknikker, der kan bruges i ethvert strikketøj.

Vi kender det jo: at et strikket arbejde er utrolig flot strikket, men alligevel ikke er helt som vi vil have det. 
Lidt ujævne kanter, lidt for stram aflukning, nogle løse knaphuller og det er bare så ærgerligt, når arbejdet 
er stort og garnet dyrt.

Og det er faktisk ikke så svært at ændre, så detaljerne bliver rigtig fine. 

Arbejdspapirer udleveres uden ekstra betaling.

Medbring: Garnrester til prøver (helst uld eller uldblandinger i ikke helt tynde kvaliteter, eks til p 3/ 3,5 mm), 
pinde der passer til garnet og evt. sygrej til endehæftning mm.

En färg i taget och nästan bara räta maskor 
v. Anna Josefsson 
Sticka vackra mönster i flera färger med smarta 
tekniker! Vi arbetar med en färg i taget och nästan 
bara räta maskor. I salen finner du Annas arbeten som 
inspiration. 

I kursen ingår ett litet kompendium och oppskrift till 
et skjerf . Vi provar många olika sätt att sticka vackra 
mönster på enkla sätt. Kanske designar du ditt eget 
skjerf.  Enkelt, vackert, smart!

Medbring: Rundpinne nr 4 och garn i två olika färger 
som passar pinner 4  blyertspenna.
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Tag patent på dit strik (erfaren) v. Vithard Villumsen
Hvilke tricks er gode at have i baglommen, når man skal strikke patent? 

Og hvad er egentlig forskellen på halvpatent, helpatent og tofarvet patent? 

Alt dette og meget mere kigger vi på i denne workshop, bl.a. hvordan man tager ind og ud. 

Får vi tid kommer vi også omkring, hvordan man laver fine mønstre med ind- og udtagninger. 

Medbring: Deltagerne skal medbringe garn i to farver, samt pinde der passer til (også dem der er tykkere og 
tyndere end det der står på banderolen). Derudover får vi også brug for en stoppenål.

 

Lær at hækle (nybegynder)  
v. KreaBossen Irene Rasch
Vi starter helt fra bunden. Kort intro til materialer og 
værktøj. Hvordan du holder på garn og hæklenål. Du lærer 
at hækle de 4 basis masketyper, samt indtagninger og 
udtagninger. Du lærer at slå op, hækle frem og tilbage, og 
at hækle rundt. Du bliver introduceret til de mest brugte 
forkortelser.

Garn og værktøj udlånes på workshoppen. Der vil 
være mulighed for at købe et eller flere af KreaBossens 
begynderkit på workshoppen (pris: 150-225 kr.), samt 
kompendium med beskrivelse af de masker du har lært. 
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Montering ABC v. Charlotte Kaae
Elsker du at strikke, men gruer du hver gang en opskrift bruger betegnelserne MONTERING, MASKESTING 
og MADRASSTING? Holder det der med at sy sammen dig fra – at strikke præcis det du har lyst til?

Du lærer at sy dit strik sammen med:

• Maske og Madrassting både i glatstrik, vrang og i retriller
• Sy sammen med åbne maskesting i glatstrik
• En lettere måde at arbejde med en skuldersøm
• Kombineret maske og madrassting (bruges ved ærmer)
• Hæfte ender pænt

Alle får et digitalt kompendium med videoer, så du kan arbejde videre med montering også efter 
undervisningen. Kompendiet sendes på mail 2 dage før undervisningen.

Lektier: 

• Strikkes i tykt garn på tykke pinde i lyst garn
• 4 lapper i glatstrik, 14 masker og 18 pinde, lukket af (INGEN KANTMASKER, på retsiden strikkes alle 

masker ret, og på vrangsiden strikkes alle masker vrang).
• 4 lapper i glatstrik, 15 masker og 13 pinde, der ikke er lukket af (lad garnnøglet hænge ved 3 af 

lapperne)
• 2 lapper i ret strik, 12 masker og 12 pinde (ALLE MASKER RET)
• 1 lap i rib (2r, 2 vr), 12 masker og 16 pinde
• 1 lap i perlestrik, 13 masker og 17 pinde (1 r, 1 vr)

Medbring: Nål, der passer til garnet. Saks. Dine lektier. Ekstra garn (det du har strikker af – gerne en 
kontrastfarve). Pinde, dem du har strikket på, og gerne et ekstra sæt (strømpepinde er fint). Tablet eller 
smartphone til at læse kompendiet fra.



A/S Team Bornholm – Ndr. Kystvej 34 – DK-3700 Rønne – Telefon +45 5695 8566
festival@teambornholm.dk – www.strikbornholm.dk – CVR nr. 1726 1681

Fredag den 4/9-2020 kl. 13:00-16:00

Introduktion til jaquard v Katrine Wohllebe
Jaquard, fairisle og flerfarvestrik er betegnelser, der alle 
dækker den samme teknik, hvor man strikker (oftest) glatstrik 
med flere farver på samme tid. Vi lærer hvordan man holder 
garnet og øver os i at få en jævn spænding på trådene, samt 
lærer hvordan man arbejder med dominans (hvor den ene 
farve træder mere frem end den anden).

Medbring: 2-5 farver garn i samme tykkelse (mindst 1 lys 
og 1 mørk farve). Desuden pinde som passer til garnet samt 
1-2 numre tykkere – gerne strømpepinde og/eller rundpinde. 
Derudover er det en god idé at have papir, skrivegrej og 
strikketilbehør ved hånden (fx markører, saks og nål).

For kompendium betaler hver deltager 30 kr.

KnitPassionista - Knit Your Attitude med perler, glitter, effekter v. Mette Henius
Kickstart din passion og design din stil.

Der arbejdes med strikkeprøver med de forskellige teknikker - hver teknik gennemgås (opgrader en opskrift 
med perler/glitter/effekter, strik med perler).

Medbring: Materialer der bruges på workshoppen, og som skal medbringes.

• Rørperler/HAMA, glasperler eller andre perler - dog min hulstr. 1,5 mm
• 1 hæklenål str. 0.75 mm
• 1 nål, hvor perlerne kan trækkes over
• Glittertråd
• Garn du kan bruge på workshoppen - mohair, bomuld, alpaca - vi arbejder med forskellige strikkeprøver, 

så tag gerne forskelligt garn med
• Strikkepinde + rundpind der passer til garnet
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Fredag den 4/9-2020 kl. 13:00-16:00

Lækre lommer i dit strik v. Hanne Pjedsted
-  en workshop hvor vi arbejder med at skabe lommer på lige, på skrå, 
i sidesømmen osv. Lommer til hygge og til praktisk brug.  Vi arbejder 
på en måde, så man bagefter også selv kan ”tænke lommer ind” i sin 
yndlingsopskrift.

Strikket tøj er hyggetøj, og hvem kunne ikke bruge et par skønne 
lommer i en lang cardigan eller i en stor sweater, som man nærmest 
”bor i”? 

Strikkehænder må altså ikke være kolde, så lommer er et must og en 
skøn løsning!

Medbring: Garnrester til prøver (helst uld eller uldblandinger i ikke helt 
tynde kvaliteter, eks til p 3/ 3,5 mm), pinde der passer til garnet og evt. 
sygrej til endehæftning mm.

Arbejdspapirer udleveres uden ekstra betaling. 

Spinna på turkisk slända v. Anna Josefsson
Spinna med Turkisk slända, så lätt och mjukt! 

Vi har ull, silke och många andra fibrer i salen. Vi lär oss mer om olika sorters ull 
och får och lär oss spinna på turkisk slända, det är inte svårt! Kanske designar 
du ditt alldeles eget garn. En workshop för alla sinnen som passar både 
nybörjare och dig som provat att spinna tidigare. 

Medbring: Ett gott humör, Slända kan lånas av workshopledaren om du inte har 
en själv. Ull och silke köpes av workshopledaren till ett pris av 30 DKK per person 

Avanceret patent (erfaren) v. Vithard Villumsen
Du har styr på patent, og kan strikke tofarvet patent. 

I denne workshop bygger vi videre på denne viden. 

Vi skal strikke snoninger i ensfarvet og tofarvet patent, og vi skal 
strikke hulmønster i tofarvet patent.

Workshoppen er samtidig en introduktion til teknikkerne, der 
indgår i Vithards patentstrikkede designs.

Medbring: Alle deltagere skal medbringe garn til pind 4 i to 
farver, pinde der passer til, en snoningspind, samt en stoppenål.
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Fredag den 4/9-2020 kl. 13:00-16:00

Hvilke farver kan danne nye muligheder v. Vibeke Kofoed
Er du kørt fast i de samme farver, hver gang du skal starte på et nyt strikketøj? Så kan dette være noget for 
dig. Vi vil se på forskellige måder at bruge farver på. Hvilke farver kan danne nye muligheder? Vi kommer til 
at lave vikleprøver. For på den måde at se hvad der sker med farverne og hvilke nye muligheder det giver. 

Medbring: Gerne tape.

Jeg vil medbringe garn og karton til prøverne. Medregn derfor 50,- kr. til materialer

Hækling af babytøj – Mix & Match v Charlotte Kofoed Westh
Hækling til baby i en enkel og moderne stil.

Du lærer at hækle i ét stykke, uden sømme og kedeligt monteringsarbejde. Du gør det nemmere for dig 
selv, da du kan måle på baby og ændre på størrelser undervejs. Desuden præsenteres muligheder ved 
hækling i bagerste maskeled, hvorved produktet bliver elastisk som strik og får en flot ribbet struktur.

Der tages udgangspunkt i underviserens hækleopskrifter i Baby ‘mix & match’ serien. Der er gratis adgang 
til disse: bl.a. trøjer, kjoler, veste, tæppe, nederdele, savlesmæk, elefantrangle, sko, suttesnor, hue, vanter, 
bukser, m.fl. 

Se eventuelt fotos af forskellige design på @charlottekofoedwesth - Instagram.

I øvrigt deler underviser ud af gode tips til flot finish på hæklearbejdet. Det er en forudsætning for et godt 
udbytte af workshoppen, at deltageren har relativ god hækle erfaring.

Medbring: Hæklenåle, størrelse 3.0+3.5+4.0, samt garn der passer til nålstørrelse.
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Dobbeltstrik v. Lise Kamstrup
Dobbeltstrik er en teknik hvor der strikkes to sider/lag på en gang, og arbejdet 
hænger sammen således at retsiderne vender ud.  Mønsteret bliver identisk på 
begge sider, men farverne vil være med +/- effekt, og mønsteret spejlvendt 
hvis det ikke er symmetrisk.

Teknikken er rigtig god til arbejder, hvor begge sider er synlige. Det kan 
være tæpper, halstørklæder, sjaler og lignende. Eller ting der skal kunne 
vendes, og bruges på begge sider f.eks. en hue.

Teknikken har på en eller anden måde fået påhæftet ”at det er godt nok 
svært at strikke”, dette er rigtigt ærgerligt, for det er ikke svært at strikket, 
det er en teknik og en anden måde at tænke strik på. Og når man får den 
lært, ja så er den stærkt vanedannende

Medbring: Der medbringes to farver uldgarn med stor kontrast i farverne, der 
svarer til en pind nr. 3-3,5. Der medbringes pinde der svarer til garnet, også gerne en 
lille rundpind.

Vævestrik v. Vibeke Kofoed
Vi vil se på hvordan vi kan benytte vævestrik på en ny måde. Vil lege med forskellige garner, i forskellige 
farver og kvaliteter. Du behøver ikke at have strikket vævestrik før. Det kommer til at handle om at lege og 
eksperimentere. Tag forskellige garner med i flere forskellige tykkelser. Jeg vil også medbringe garn pakker, 
som du evt kan købe. 

Medbring: Strikkepinde i forskellige tykkelser

Multipatent v. Jytte Pallisgaard
Workshop for øvede strikkere

Multipatent er en videreudvikling af almindeligt patent. Når du strikker almindeligt patent, strikkes 
omslaget og den løse maske sammen på den efterfølgende pind. I multipatent fortsætter du med omslag 
over samme maske på flere på hinanden følgende pinde, før de strikkes sammen. Derved får du et resultat 
der har en helt ny dybde i mønstret, samtidigt med at arbejdet er fleksibelt og super flot på begge sider.

Medbring: Du skal medbringe strikkepinde nr. 3,5 – 4 – 4,5 og garnrester der passer til pindene i 4 – 5 
forskellige farver.

Arbejdes forside Arbejdes bagside

Enkel multipatent

Arbejdes forside Arbejdes bagside

Tredobbelt multipatent
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Vendte pinde; hvor, hvordan, hvornår  
v. Vithard Villumsen
Hvad er vendte pinde? Hvad gør de? Hvad kan man bruge dem 
til? Og vigtigst af alt, hvordan strikker man dem?

På dette kursus finder du ud af, hvordan du får dine strikkede 
shorts og sweatre til at passe bedre. Vi prøver forskellige typer 
af vendte pinde og snakker om hvilke, der kan bruges hvornår.

Medbring: Deltagerne skal medbringe garn til prøver, gerne til 
ca. pind 4 (ikke mohair eller lignende) og pinde, der passer til.

Tvåändstickning v. Maria Gustafsson
Tvåändsstickning är namnet på en gammal stickteknik. 
Som ordet tvåändsstickning säger så stickar man 
hela tiden med två trådändor, antingen från samma 
nystan eller från två olika nystan. Vi kommer att 
prova på olika sätt att lägga upp maskor, sticka räta 
maskor, aviga maskor, krokmönster både enfärgat 
och flerfärgat. Utefter din tidigare erfarenhet av 
tvåändsstickning bestämmer du själv vad du vill göra.

När man tvåändsstickar använder man vanligen ett 2 
trådigt garn som är Z-tvinnat, dvs tvinnat tvärt om mot 
det S tvinnade garn vi vanligen använder när vi stickar, 
men för provstickning duger S-tvinnat garn om du inte 
kan få tag på Z-tvinnat garn. Du behöver även ett spel 
(5 stycken) strumpstickor 2½ eller 3. 

Medbring: Anteckningsmaterial och sax brukar vara 
bra att ha med. 

För att ha glädje av kursen bör du vara van vid att 
sticka runt på strumpstickor.

Introduktion til Ravelry v. Katrine Wohllebe
Vil du gerne vide mere om, hvad platformen Ravelry kan, og hvordan du kan bruge den? Så er det her en 
workshop for dig!
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Enkle mønstre med drejede masker v. Katrine Wohllebe
Drejede masker udgør et vigtigt element i mønstertraditionerne 
inden for strik flere steder i Europa. De ses fx således både 
i stjernemønstrene på de gamle danske nattrøjer, i visse af 
mønstrene på irske og britiske fiskertrøjer samt i form af filigrane 
snoninger og viftemønstre på forskellige typer beklædning i 
regionen omkring Alperne.

Vi kigger på de drejede maskers anatomi og udtryk og strikker 
prøver på enkle mønstre for at få teknikkerne ind i fingrene.

Medbring: Lyst uldgarn til pinde 3½-4 mm og pinde i tilsvarende 
tykkelse. Derudover er det en god idé at have papir, skrivegrej og 
strikketilbehør ved hånden (fx markører, saks og nål).

For kompendium betaler hver deltager 40 kr.

Fine finesser og flot facon v. Hanne Pjedsted
- en workshop hvor vi skal afprøve lænkekanter, det næsten perfekte knaphul og vendinger, som kan skabe 
facon i f.eks. en halsudskæring, en skulder eller et brystindsnit. Så sidder trøjen nemlig langt flottere.

Vi kan mærke det, så snart blusen er kommet på: at den burde have større hals foran end i nakken… at den 
ville sidde flottere, hvis der var et lille indsnit ved brystet osv. Og vi ser det, hvis forkanten i en cardigan 
”drypper” midt foran!

Teknikkerne til at ”forbedre sot strikketøj” er ikke svære, og via strikkeprøver kommer vi rundt om 
både kanter, vendinger til indsnit / skrå skuldre, et næsten perfekt knaphul og mange flere teknikker, 
der er guld værd, når man gerne vil perfektionere sit håndstrik. Vi gider ikke mere høre om at noget er 
”hjemmestrikket” og de så mener ”makværk”, vel?

Medbring: Garnrester til prøver (helst uld eller uldblandinger i ikke helt tynde kvaliteter, eks til p 3/ 3,5 mm), 
pinde der passer til garnet og evt. sygrej til endehæftning mm.

Arbejdspapirer udleveres uden ekstra betaling.
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Hakning (Tunesisk hækling) v. Daisy Tyron
På denne workshop kommer du til at stifte bekendtskab med hakning/tunesisk hækling – kært barn har 
mange navne. Vi ser nærmere på, hvilke garner der kan bruges, hvilke hakkenåle der er gode, og alle de 
dejlige og forskellige muligheder der er.

Forskellige teknikker med farver og mønstre, hvad hakning er rigtig godt til, og hvor det måske er knapt så 
heldigt.

Under workshoppen forsøger vi at komme hele vejen rundt, så du er rustet til at gå i gang med lige det 
projekt du kunne tænke dig.  

Medbring: Hvis du har noget garn, som du godt kan lide at bruge, må du gerne tage det med.

Patent med kant v. Vithard Villumsen
Du har styr på patent, og kan strikke tofarvet patent.

I denne workshop får du styr på, hvordan du kan få pæne kanter i 
patent.

Vi skal arbejde med italiensk opslagning og aflukning, og så skal 
vi sørge for, at kantmasken skaber en ensartet, ensfarvet, pæn 
kædekant.

Medbring: Alle deltagere skal medbringe garn til pind 4 i to farver, 
pinde der passer til, samt en stoppenål.

Sticka med pärlor v. Maria Gustafsson
Att förgylla sina stickade alster med pärlor har man gjort redan 
sedan början av 1800-talet. Vi kommer att titta på olika sätt att 
sticka in pärlor på sjalar, muddar och smycken. 

Medbring: Tunt garn (350 - 400m/100g) och sjalgarn (minst 
600m/100g eller tunnare), rocaillespärlor (eller liknande) 
storlek (8/0, 9/0 eller större) eller andra pärlor med stort hål, 
liten virknål (mindre än 1 mm) den skall ha så litet huvud att en 
pärla går att trä på. Stickor 1½ - 2 mm & 4 - 5 mm, tunn synål 
och om du har pärlnål.

För att ha glädje av kursen bör du ha stickvana och lite tålamod.
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I-Cord Guf v. Charlotte Kaae
Med en i-cord (hestetømme) kan du tilføje dit strik 
mukke kanter – og der er næsten ingen ben i det! 
Charlotte Kaae viser sine favoritdetaljer med opslagning, 
aflukning og 2 forskellige typer kanter. Yderligere er der 
mulighed for at strikke en i-cord med knaphuller samt en 
2-farvet, snoet i-cord for de ivrige.

Det tilhørende kompendium modtager du i digital form 
et par dage forud for worksopppen. 

Medbring: To farver uldgarn – en lys og en mørk farve. 
Saks. Pinde, der passer til garnet (korte strømpepinge 
er mest praktisk – medbring flere pinde). Stoppenål, der 
passer til garnet. Tablet eller smartphone, til at læse 
kompendiet fra.

Interlocking Crochet v. Charlotte Kofoed Westh
Trænger du til nye udfordringer udi hækleuniverset?

Bliv introduceret til dobbelthækling - Interlocking Crochet 
på 3 timer.

Teknikken fungerer - kort sagt - på den måde, at det er 
to stykker med filethækling, der er flettet ind i hinanden 
undervejs. 

Det ser kompliceret ud, men man hækler altid kun med en 
farve garn ad gangen. Det hæklede får en flot struktur, og er 
særdeles velegnet til klude, tæpper, tasker, tørklæder, m.m., 
som ved brug har begge sider synlige. Begge sider er pæne 
og der kan nogle gange være ét mønster på den ene side og 
et helt andet mønster på den anden side.

På engelsk kaldes teknikken Interlocking Crochet. På dansk kaldes teknikken vævehækling og 
dobbelthækling. Det er en spændende, men relativt ukendt teknik i Danmark. Der tages udgangspunkt i 
underviserens egne design og opskrifter. Kig eventuelt på Instagram - @charlottekofoedwesth

Det er en forudsætning for et godt udbytte af workshoppen, at man har en del hækle-erfaring og kan læse 
en dansk hækleopskrift. Deltagere får et skriftligt materiale med hjem, som kan studeres i fred og ro.

Medbring: Hæklenål nr. 3.5 og 4.0, samt forskellige farver garn der passer til nålstørrelse.
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At klippe i strik v. Lise Kamstrup
At montere en trøje, ved at klippe op til ærmegab og hals, kan være meget angst provokerende første gang 
man prøver det. 

Teknikken er alt andet end svær, men det strider bare mod vores sunde fornuft. Barrieren er inde i vores 
hoved, og ikke i sværhedsgraden. Men mestrer man først denne teknik, kan man ikke forstå, at man ikke 
bare altid har gjort sådan.

Vi vil gennemgå, hvordan man klipper og montere en trøje, i den klassiske norske genser model, ud fra en 
strikkeprøve som i får opskrift på, og har lavet hjemmefra.                                                                                      

Teknikken er den samme, uanset hvilken slags strik man skal klippe i f.eks. sjal, cardigan og trøjer. Metoden 
er ekstra god, hvor man strikker med to farver, og vil undgå de der besværlige vrangpinde. 

I min verden er ”livet for kort til vrangmasker”!

Medbring: Hvis du har mulighed for det, må du meget gerne medbringe en symaskine.

Fra gammelt og yt til sjovt og nyt v. Jytte Pallisgaard
Workshop for alle der har lyst til at arbejde 
bæredygtigt. Med udgangspunkt i din gammel 
striktrøje skal vi arbejde med nye designs.

Vi starter med at gennemgå de muligheder 
og de teknikker dagene byder på. Derefter en 
indsigt i farvelæren og dens betydning. Du 
skal nu til at beslutte hvordan dit eget design 
skal blive. Finde/opfinde og tegne mønstre. 
Sy/klippe - hækle/klippe. Monter – strikke – 
brodere.

Medbring: En gamle striktrøje, garnrester, 
strikke & hæklepinde stofsaks, nåle, blyant & 
papir, perler, broderi garn og hvad du ellers 
tror skal med i dit design.
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Kom i bund i dit garnlager og strik det du ønsker dig 
v. Vithard Villumsen
Er du lige faldet over et fantastisk strikkemønster, men har ikke det 
rigtige garn i dit lager? Eller er du kommet hjem med garn, du bare 
måtte købe, men mangler en opskrift til det?

På dette kursus lærer du, ved hjælp af let matematik, at erstatte 
garnet i opskriften med garn fra dit lager. 

Medbring: Deltagerne skal medbringe en opskrift, de gerne vil 
strikke, og garnet, de gerne vil bruge dertil (et andet end det 
der står i opskriften), og så lærer de at bruge de simple regler. 
Deltagerne skal også medbringe strikkepinde, der passer til garnet 
og pinde et par størrelser op og ned.

Prova på at sticka flätor i flera färger v. Maria Gustafsson
Vanligen stickar man flätorna i samma färg som bottenmaterialet, vi provar ett sätt att sticka själva flätan i 
en färg som avviker från bakgrunden.

Vi börjar med att provsticka mönstret fram och tillbaka, den som vill provar att sticka det runt. 

Medbring: Ta med garn i minst 2 färger (gärna fler) att provsticka i och stickor i passande storlek, välj 
gärna en kort rundsticka (40 cm) när du skall sticka runt så behöver du inte lägga upp så många maskor. 
Hjälpsticka/flätsticka kan vara bra om du föredrar att använda det. När man stickar flätor på detta 
sätt underlättar det om man gör smånystan/garnrosetter av mönsterfärgen eller lindar upp garnet på 
garnbobbiner, har du sådana kan du ta med dem. Anteckningsmaterial, virknål och sax brukar vara bra att 
ha med. 

För att få utbyte av kursen bör du behärska räta och aviga maskor och gärna ha provat att sticka runt. Har 
du provat att sticka flätor är det en fördel.
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Design din egen raglansweater strikket oppefra og ned v. Susanne Østergaard
Der er mange fordele ved at strikke en sweater oppefra og ned.

• Det er nemt at prøve undervejs
• Der er stort set ingen montering
• Du kan nemt afpasse længden i tilfælde af at garnet ikke helt rækker.

På denne workshop kommer du til at designe din egen sweater med raglan, med udgangspunkt i egne mål 
og ønsket garntype.

• Du lærer at tage de nødvendige personlige mål
• Du lærer at lave beregningerne til dine personlige mål og den strikkefasthed du har.
• Du lærer at udregne dit ca. garnforbrug.

Medbring: Det garn du vil strikke din sweater i samt passende pinde (medbring gerne lidt forskellige str, 
så du evt kan vælge det udtryk du bedst kan lide). Målebånd og maskemarkører. Min 4 stk. Skriveredskab, 
notesbog og lommeregner.

Lær at hækle med dit barn eller barnebarn  
v. KreaBossen Irene Rasch
Få en hyggelig hobby sammen med dit barn. Vi starter helt fra 
bunden og barnet ender med at have et færdigt produkt. Kort 
intro til materialer og værktøj. Hvordan holder du på garn og 
hæklenål. Du lærer at slå op, hækle frem og tilbage.

Garn og værktøj udlånes på workshoppen. Der vil være 
mulighed for at købe et eller flere af KreaBossens begynderkit 
på workshoppen (pris: 150-225 kr.), samt kompendium med 
beskrivelse af de masker du har lært. 


