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Hæklede tasker og puder v. Susan Monique
Niveau: Begynder - fordel hvis du har stiftet bekendtskab med at hækle.

Hæklede tasker og puder er et super fint begynderprojekt. 

På denne workshop lærer du de grundlæggende hækle-teknikker og specielt teknikker, der passer til faste 
projekter som en taske eller en pude. Du får beskrivelser og vejledninger til hæklede puder og tasker.

Medbring: Hæklenåle i forskellige størrelser (skal passe med anbefalede hæklenåle til det det garn du tager 
med). Garn til tasker: bindegarn, bomuld og hør. Garn til puder: uld, bomuld, blandingsgarner. Herudover: 
saks, markører, nål. Vi anbefaler, at du har pen/papir til evt noter

Lær vævestrik v. Vibeke 
Niveau: Begynder – du skal kunne slå op, lukke af, 
strikke ret og vrang

Har du lige lært at strikke, så er vævestrik en fantastisk 
teknik som virkelig løfter dit strik. Vævestrikkens 
struktur strikkes udelukkende med én farve ad gangen 
- rent faktisk ser det ud, som du har strikket med flere 
farver på samme tid. Vævestrik bruges til fx bluser, 
tasker og puder.

På workshoppen ser vi på forskellige mønstre og 
farvekombinationer. Vi strikker prøver med vævestrik 
og prøver forskelligt garn og ser på de muligheder, det 
giver.

Materiale til rådighed: Garn til strikkeprøver og et kompendie og strikkeprøver til inspiration.

Medbring: Strikkepinde i forskellige størrelser. Herudover anbefales: papir, blyant, saks, markører.

Fredag den 23/9-2022 kl. 9:00-12:00
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Knæk koden - Strik oppefra og ned v. Nina Larsson
Niveau: Alle niveauer – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang

Strik oppefra kan være en svær nød at knække, hvis du ikke har prøvet det før. Men forstår du logikken 
bag strik oppefra og kender de forskellige teknikker, så er det en nem og fleksibel metode til strik af bluser, 
cardigans og kjoler. Vi gennemgår teknikker og strikker en god strikkeprøve, så du får det hele i hænderne i 
løbet af dagen. 

Workshoppen er for dig der kan strikke, men gerne vil gøre strikkeoplevelsen bedre og få lidt mere tjek 
på teknikkerne, så resultatet bliver godt hver gang. I løbet af workshoppen får du styr på raglanmasker, 
vendepinde (teknik og placering), forskellige teknikker til symmetriske udtagninger, opstrikning af nye 
masker og vi gennemgår lidt teori om, hvordan du selv kan lave tilpasninger i opskrifter. Har du brug for at 
lære magic-loop, få en snak om strikkefasthed eller andre detaljer, så når vi også det.

Medbring: Garn med løbelængde på 100-150 meter/50 gram eller andet garn til pinde 4-4,5 mm. 
Rundpinde 4,0 og 4,5 mm (forskellige længder). Herudover anbefales: papir, blyant, saks, markører

Tvåändsstickning (svensk) v. Maria Gustafsson
Niveau: För att ha glädje av kursen bör du vara van vid att 
sticka runt på strumpstickor.

Tvåändsstickning är namnet på en gammal nordisk 
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 börja 
med att lägga upp maskor och sticka räta maskor på det 
traditionella sättet som skiljer sej något från hur många 
av oss vanligen stickar idag, att hålla garnet i höger hand 
brukar vara den stora utmaningen. Att tvåändssticka ett 
armband kan vara en lagom utmaning att börja med om 

man inte vill börja något större.Kursen passar för dej som inte tvåändsstickat förut men även för dej som 
provat på tvåändsstickning tidigare och vill repetera för att komma igång igen.

Medbring: När man tvåändsstickar använder man vanligen ett 2 trådigt garn som är Z-tvinnat, dvs tvinnat 
tvärt om mot det Stvinnade garn vi vanligen använder när vi stickar, men för provstickning duger S-tvinnat 
garn. Om du inte kan få tag på Z-tvinnat garn, det viktigaste är att du har ett starkt garn (som inte går av 
när du drar i det), grovlek c:a 300 m/100g. Ett spel (5 stycken) strumpstickor 2,5 mm. Anteckningsmaterial 
och sax.

Bemærk: Underviser taler svensk, men forstår dansk. Det bliver ikke noget problem at forstå hinanden.

Fredag den 23/9-2022 kl. 9:00-12:00
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Hack dit strik v. Vithard - Prince of knitting
Passer trøjen ikke? Den trøje, du har ønsket dig så længe og brugt så mange timer på at strikke, passer ikke.
Du har lige fundet den fedeste trøje i genbrug, som du aldrig kommer til at bruge alligevel. Eller din arvede 
sweater trænger til nye kanter.

Med udgangspunkt i dit medbragte stykke strik, introduceres du, i løbet af denne workshop, til teknikker, 
som kan bruges, når du ønsker at lave ændringer i dit færdigstrik: hvad end der skal klippes, syes sammen, 
broderes, strikkes til eller fjernes strikkede elementer.

Du vælger selv, om du vil upcycle dit strik til noget helt andet, eller blot få bedre pasform i dit færdigstrik.

Medbring: Du skal medbringe strik, der skal ændres og garn, der passer til dit strik, både i strikkefasthed 
og på andre måder. Derudover får du brug for sakse: en lille spids saks og en større, din samling af 
strikkepinde, hæklenåle og stoppenåle.

Dobbeltstrik for øvede v. Lise Kamstrup
Niveau: Øvet – du skal kunne strikke dobbeltstrik og er helt hjemmevant i teknikken.

Workshoppen er for den øvede dobbeltstrikker. Det vil sige at du allerede kan strikke dobbeltstrik og er helt 
hjemmevandt i teknikken. Vi skal nørde lidt med hældninger af ind og udtagninger i dobbeltstrik, samt lære 
hvordan man strikker forskelligt mønster på de to sider. 

Du lærer, hvordan du sætter et diagram op, således at der 
kan strikkes forskelligt mønster på de to sider. Teknikken er 
meget anvendeligt, hvis man gerne vil indstrikke bogstaver, 
tal eller andet der ikke skal være spejlvendt på den ene 
side.

Medbring: To garnrester med stor kontrast – skal passe 
til pind 3,0-3,5 mm. Strikkepinde, der matcher garnets 
tykkelse. Farveblyanter i de pågældende farver (matcher 
garnet) papir, blyant, saks, markører.

Fredag den 23/9-2022 kl. 9:00-12:00
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Strømpestrik for sjov v. Lena Mossin
Niveau: Let øvet - du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang samt lave ind- og udtagninger

Hjemmestrikkede strømper er bare det bedste! Og de er også sjove og meget overkommelige at strikke. Det 
handler bare om at finde den teknik, der passer bedst til dig.

Måske hører du til dem der synes, at det er bøvlet at sidde med 4 strømpepinde og strikke rundt -eller 
måske er du allerede ekspert i netop denne teknik og drømmer om at lære noget nyt. I så fald er denne 
workshop lige noget for dig. 

Her vil vi nemlig se nærmere på, hvordan du kan strikke strømper på rundpind -og sågar hvordan du kan 
strikke to strømper på én gang (hvis du vil udfordres lidt ekstra). Vi vil også kigge på strømpers opbygning 
og forskellige hæl- og tåtyper. Vi kommer selvfølgelig heller ikke udenom at vælge smukke eller sjove 
strømpemønstre. Og endelig skal vi også vende det hele på hovedet, og se på hvordan man kan strikke 
strømper fra tåen og op. 

Medbring: Rundpind (på 80cm). Strømpegarn, der passer til pindestørrelsen. Herudover anbefales: papir, 
blyant, saks, markører

Fredag den 23/9-2022 kl. 9:00-12:00
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Strik med perler og feminine kanter v. Mette Henius
Niveau: Let øvet - du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og 
vrang 

Det er i detaljerne, det feminine rigtigt kommer frem i dit strik. 

På denne workshop leger vi med forskellige teknikker, vi 
strikker med perler, bruger glitter og forskellige effekt-garner. 
Du får inspiration til mønstre, garner og muligheder og 
sammen strikker vi prøver med mine favoritteknikker som fx: 
Strikke med perler, kurveflet mønster, forskellige former for 
I-cords, sildeben / halve sildeben og popcorn.

Materiale til rådighed: Perler

Medbring: Restegarn (fx uld, mohair, merino, glittergarn). 
Rundpinde 2,5 mm – 6 mm. Tynd hæklenål 0,75 mm. 
Herudover anbefales: papir, blyant, saks, markører

Fra montering til monteringsfri strik v. Susan Monique
Niveau: Let øvet – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang

Har du fået kig på en vintage-opskrift, men synes, der er meget 
monteringsarbejde – så er denne workshop absolut et godt bud.

På denne workshop lærer du blandt andet at: 

• Strikke for- og bagstykker med ærmegab med kantmasker

• Beregne og strikke ærme direkte på blusen med ærmekuppel

• Beregne minimering af masker oppefra og ned

Du får beskrivelse og vejledning.

Medbring: Garn. Rundpinde der anbefales til garnet. Herudover: lommeregner, papir, blyant, saks, 
markører, nål

Bemærk: Workshoppen kræver forarbejde!

Vævestrik for øvede v. Vibeke
Niveau: Øvet – du behøver ikke at kende vævestrik, blot du 
kender de mest anvendte strikke teknikker.

Denne workshop er for dig, der gerne vil eksperimentere 
indenfor vævestrik. Du kan i forvejen strikke og har evt strikket 
vævestrik før, men ønsker at få inspiration til at eksperimentere 
indenfor kendte mønstre, inspiration til designs og tips og tricks 
til at opgradere dit strik med vævestrik-teknikken. 

Vi ser på forskellige mønstre, farvekombinationer og strikke 
prøver med vævestrik-teknikken. Der er tid til at eksperimentere 
med forskellige farver og strukturer og ser på de muligheder det giver.

Materiale til rådighed: Garn til strikkeprøver og et kompendie og strikkeprøver til inspiration.

Medbring: Strikkepinde i forskellige størrelser. Herudover anbefales: papir, blyant, saks, markører.

Fredag den 23/9-2022 kl. 13:00-16:00
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Runda mönstrade bærestykker (Svensk) v. Anna Josefsson
Niveau: Let øvet – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang

I denna workshop får du lära dig mer om hur man stickar tröjor med runda mönstrade bærestykker i glada 
färger. Vi provstickar och tittar på olika plagg med runda bærestykker som kursledaren har med sig. 

Vi lär oss hur man kan sticka ett bärestykke när man 
stickar uppifrån och ner och nerifrån och upp. Vi 
provar att använda garner av olika kvaliteter. Vi ser på 
hur man kan sätta ihop färger för att få fin energi i sitt 
bärestycke.

Medbring: -Stickor nr 3 eller 3,5 mm. Restgarn i 
olika färger och kvaliteter som passar till stickorna. 
Måttband, sax och fästnål kan också vara fint att ha 
med sig. 

Bemærk: Underviser taler svensk, men forstår dansk. 
Det bliver ikke noget problem at forstå hinanden.

Italiensk opslagning og aflukning v. 
Kimmie Munkholm
Niveau: Begynder - du skal kunne slå op, lukke af (almindeligt), strikke ret og vrang

At slå op og lukke af med italiensk aflukning er slet ikke så svært - når bare du lige har knækket koden. 

Italiensk opslagning og aflukning tilfører helt klart den sidste lækre finesse i dit strik. Kimmie Munkholm 
gennemgår teknikken og viser dig hvordan du gør. 

På denne workshop lærer du blandt andet at:

• Forstå teknikken ved italiensk opslagning og aflukning

• Strikkeprøver med teknikkerne. Vi øver med 1x1 rib og 2x2 rib.

Medbring: Restegarn og pinde der passer til – gerne uld eller merinogarn. Uldnål (dit garn skal passe til 
nåleøjet. Herudover anbefales: papir, blyant, saks, markører

Fredag den 23/9-2022 kl. 13:00-16:00
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Fredag den 23/9-2022 kl. 13:00-16:00

Strik et Stephen West sjal efter engelsk opskrift v. Ann Nordbeck
Niveau: Let øvet til øvet – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang

Stephen West designer de mest fantastiske sjaler med farver og 
mønstre. Kun en lille del af opskrifterne er oversat til dansk. På denne 
workshop lærer du at strikke efter engelsk opskrift, se på farver og 
mønstre - som udgangspunkt er hans sjaler meget farverige, men lad 
dig ikke afskrække af det - sjalerne bliver virkelig også smukke, hvis 
du vælger farver i den nordiske skala. 

Sjalerne er smukke og samtidig er de utroligt sjove at strikke og du 
lærer en masse nye teknikker og hvordan de kan kombineres.

Workshoppen indeholder:

• Introduktion til sjaler designet af Stephen Westh

• Forstå de grundlæggende teknikker

• Se på farvemuligheder

• Begreberne fra en engelsk opskrift

• Opstart af sjalet

Materiale til rådighed: Der kommer et tillæg på 60 kr til køb af 
opskriften til Fantastitch sjalet på engelsk – du får en oversættelse af de vigtigste begreber og teknikker. 

Medbring: Rundpinde str. 3,5 -4,0 mm (80 eller 100 cm rundpind). Strikkefasthed: 21 masker 40 pinde 
= 10cm rillestrik. Maskemarkører 2 stk. Garnkit til sjalet: Efter tilmelding får du en mail med yderligere 
informationer fx opskrift, forslag til garn mm.

Bemærk: Workshoppen er på dansk.

Sticka av hjärtans lust (svensk) v. Maria Gustafsson
Niveau: Let øvet - För att få utbyte av kursen bör 
du behärska både aviga och räta maskor och att 
sticka runt på strumpstickor.

Kursen för dej som gillar hjärtan. Vi kommer att 
sticka två olika tekniker som ger hjärtliknande 
mönster men stickas väldigt olika.

Hjärtresår, är en strukturresår som kan stickas 
både fram och tillbaka och runt. Tekniken kan 
användas som resårkant på en kofta eller ett par 
strumpor men också till en hel sjal.

Hjärtmönster, stickas med två färger, men är 
betydligt lättare att sticka än det ser ut då man 
hela tiden endast stickar med en färg i taget. Mönstret stickas helst runt då mönstermaskan stickas över ett 
varv och från rätsidan. 

Medbring: Garn i minst 2 färger (gärna fler) att provsticka i. Strumpstickor i passande storlek. 
Anteckningsmaterial och sax 

Bemærk: Underviser taler svensk, men forstår dansk. Det bliver ikke noget problem at forstå hinanden. 
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Lørdag den 24/9-2022 kl. 09:00-12:00
Delikate detaljer i DIT strik v. Hanne Pjedsted
Niveau: Let øvet - du skal som minimum kunne slå op, lukke 
af, strikke ret og vrang.

Det er ofte i de små og fine detaljer, at vi viser kvaliteten i 
vores strikkearbejde. 

På denne workshop lærer du blandt andet:

• Nye opslagninger og aflukninger - også med flere farver

• Fx strikkeopslagning, kabelopslagning, fletteopslagning   
(to farver). Strikkeaflukning og aflukning i to farver. 

• Fine og dekorative kanter, herunder I-cord, lænkekanter  
 med 2 og flere masker

• Flotte knaphuller: små runde og ”det næsten perfekte   
knaphul

Medbring: Garnrester i uld/ uldblandinger, gerne i flere farver 
og i ikke alt for tynde kvaliteter. Helst garner uden lange hår som mohair og glatte, så vi kan se maskerne 
tydeligt, i tykkelser svarende til p 3,5- 4mm. Pinde der passer til. Gerne både rundpinde og strømpepinde. 
Evt nåle med og uden spids til endehæftninger. Herudover anbefales: Papir og blyant

Domino Strik v. Susan Monique
Niveau: Let øvet – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang.

Dominostrik er en meget smuk teknik. Det er sjovt og slet ikke så svært – når du lige har forstået hvordan. 
Domino strik er næsten uden montering og sammensyninger og er perfekt til fx et sjal, sweatre, veste, huer 
eller tasker. 

På denne workshop lærer du blandt andet de grundlæggende teknikker og du får et par opskrifter med, så 
du kan arbejde videre efter workshoppen.

Medbring: Garn og gerne i forskellige farver. Rundpinde der anbefales til garnet. Herudover: lommeregner, 
papir, blyant, saks, markører, nål



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

Lørdag den 24/9-2022 kl. 09:00-12:00
Spindeworkshop for begyndere v. Birthe Pedersen
Niveau: Begyndere.

På dette minikursus kan du lære at spinde uld til garn på spinderok eller håndten.

Der vil blive lidt teori om forberedelse af uld til spinding, snak om 
og visning af redskaber (rok, ten, karter m.m) samt spindeteknik og 
hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Primært bliver det hands-on spinding, 
og målet er at deltagerne skal nå at spinde og tvinde deres første garn!

Materiale til rådighed: Der vil 
være en udgift på ca. 100 kr til 
spindematerialer til brug på kurset, 
samt et skriftligt kursusmateriale.

Medbring: Medbring en 
funktionsdygtig rok eller håndten.

Sticka Viggmönster v. Maria Gustafsson
Niveau: Let øvet - För att få utbyte av kursen bör du behärska både aviga 
och räta maskor

Viggmönstret är ett roligt och ganska snabbstickat mönster, betydligt 
lättare att sticka än det ser ut. Resultatet blir ett effektfullt och grafiskt 
mönster som kan användas på många sätt, som en kant på en mössa eller 
till en hel sjal. Man stickar med två färger (minst), men endast 1 i taget. 
Det är lika lätt att sticka mönstret runt som fram och tillbaka.

Medbring: Garn i minst 2 kontrasterande färger, välj gärna ett runt och flertrådigt garn. Stickor som passar 
till. Anteckningsmaterial och sax. 

Bemærk: Underviser taler svensk, men forstår dansk. Det bliver ikke noget problem at forstå hinanden. 

Mønsterberegning v. Lise Kamstrup
Niveau: Øvet.

På workshoppen fordyber vi os i, hvordan vi udregner et 
grundmønster til en trøje. Vi kommer omkring hvordan 
man laver grundmønster til de tre mest almindelige 
trøjetyper; trøje med tilsatte ærmer, ragland og rundt 
bærestykke. 

Vi kommer igennem de forskellige grundregler og 
basis proportioner for at kunne beregne det perfekte 
grundmønster, i lige den strikkefastehed som der er brug 
for. Ud fra strikkefasthed og mål regner vi os igennem en 

trøje, og bagefter er det jer selv der skal beregne en trøje ud fra en ønsket strikkefasthed.

Medbring: Strikkeprøve i noget garn, du gerne vil beregne et mønster til, regnemaskine (den i telefonen er 
ok), blyant og viskelæder.

Bemærk: Der er forarbejde til workshoppen!
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Jaquard v. Katrine Wohllebe
Niveau: Let øvet – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang.

Jaquard, fairisle og flerfarvestrik er betegnelser, der alle dækker den samme teknik, hvor man strikker 
mønster i (oftest) glatstrik med 2 (eller flere) farver på samme tid. Vi arbejder med, hvordan man holder 
garnerne og får en jævn spænding på trådene. Vi lærer desuden, hvordan man arbejder med dominans, 
dvs. hvor den ene farve træder tydeligere frem end den anden. Vi prøver kræfter med både små og store 
mønstre, og vi skal kigge på farvesammensætninger i mønsterstrik.

På workshoppen lærer du blandt andet

• hvordan man holder garnerne, når man strikker med 2 farver  
 på én gang

• at arbejde med dominans i jaquard

• at væve de løse tråde ind på vrangsiden af arbejdet

• lidt om at arbejde med valør og kontrast i flerfarvede mønstre

Materiale til rådighed: OBS! For kursuskompendium betales 50 kr.

Medbring: Mange forskellige farver garn i ca. samme tykkelse, 
deriblandt både en meget lys, en meget mørk, meget gerne tone-i-
tone-forløb (fx mørkeblå, mellemblå og lyseblå) - og i det hele taget 
gerne lidt af hvert. Strikkepinde i en tykkelse, der passer til garnet, 
samt gerne også lidt tykkere. Bemærk: Det skal være strømpepinde 
eller rundpinde, da vi har brug for pinde med spids i begge ender. Det 
sædvanlige strikketingeltangel, dvs. fx markører, saks, nål, skrivegrej, 
evt. papir og gerne manillamærker.

Væveteknik i strik v. Mo Lehn
Niveau: For alle.

Det er ofte i de små og fine detaljer, at vi viser kvaliteten i vores 
strikkearbejde. 

Du kan få dine helt egne mønstre og udtryk i dit strik ved at anvende 
forskellige teknikker. Mo hjælper dig med at lave en væve teknik og en 
rya teknik.

På denne workshop lærer du blandt andet:

• At lave en væve teknik på dit strik

• At kombinerer farver til rya på dit strik og selvfølgelig at   
 påsætte dette

Medbring: Medbring gerne 1 stk. færdigstrikket beklædning du ville 
dekorere med vævestrik og evt. en sweater du kan dekorere med rya. 
Ligger du inde med noget specielt garn/farve du ønsker at bruge, så 
medbring gerne dette.

Lørdag den 24/9-2022 kl. 09:00-12:00
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Hækle på en helt ny måde v. Charlotte Kofoed Westh
Niveau: Let øvet - du skal kunne hækle basismasker; luftmasker, 
kædemasker, fastmasker og stangmasker. 

Der sker meget godt indenfor hækling. Hæklet tøj behøver ikke 
længere være stift, kompakt og kedeligt – hækling er fuldt på højde 
med strik både hvad æstetik, lethed, pasform og elasticitet angår.

Du kan lære at hækle smart og monteringsfrit med de teknikker, 
Charlotte Kofoed Westh bruger. Vi taler om hækling på en helt ny 
måde! Charlotte tager udgangspunkt i sin bog “Nordisk Babyhækling 
– monteringsfrie modeller til de mindste”. Hun viser nogle af de 
modeller frem, der er med i bogen. 

Det er en workshop, hvor du lærer mange fine hækleteknikker, 
som du sagtens kan bruge på 
andet end babytøj. Du hækler 
og hører blandt andet om: 
hækling i ét stykke; fx hækling 
oppefra og ned, ribhækling, to 
vævehækling mønstre, tamburering, kanter og anden flot finish på 
dit hækletøj.

Medbring: Hæklenåle 2,5 – 4,5 mm og garn, som passer til flere 
af disse hæklenåle. Det er muligt at købe Nordisk babyhækling af 
Charlotte på dagen, hvis du ikke allerede har købt bogen.

Dekorative ind- og udtagninger v. Hanne 
Pjedsted
Niveau: Let øvet - du skal som minimum kunne slå op, 
lukke af, strikke ret og vrang.

En raglan ind- eller udtagning kan danne det fineste 
lille mønster - så selv om vi ønsker vores strik enkelt og 
tidsløst, kan der så let leges med de små detaljer. 

På denne workshop lærer du blandt andet indtagninger / 
udtagninger med:

• Snoninger

• Hulmønstre 

• Dobbelte ind- og udtagninger 

Medbring: Garnrester i uld/ uldblandinger, gerne i flere 
farver og i ikke alt for tynder kvaliteter. Helst garner uden lange hår som mohair og glatte, så vi kan se 
maskerne tydeligt, i tykkelser svarende til p 3,5- 4mm. Pinde der passer til. Gerne både rundpinde og 
strømpepinde. Evt nåle med og uden spids til endehæftninger. Herudover anbefales: Papir og blyant.

Lørdag den 24/9-2022 kl. 13:00-16:00
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Lær Patent Strik v. Kimmie Munkholm
Niveau: Begynder til let øvet - du skal kunne slå op, lukke af 
(almindeligt), strikke ret og vrang.

Denne workshop er for dig, der gerne vil lære de grundlæggende 
principperne i at strikke patent. Patent strik er ikke bare patent strik - 
der er fx halvpatent og helpatent. 

På denne workshop lærer du blandt andet at:

• Forstå de forskellige teknikker

• Strikke patent og halvpatent 

• Strikke helpatent

Medbring: Forskelligt garn og pinde der passer til - gerne uld eller 
merino. En 40 cm rundpind. Evt uldnål, markør, saks. Herudover 
anbefales: Papir & blyant. 

NeverKont v. Vithard - Prince of Knitting 
Niveau: Øvet strikker.

Neverkont kaldes også entrelac og flettestrik. Det 
strikkede ligner strikkede bånd, som er flettet/vævet ind i 
hinanden. 

Neverkont er kendt som en svær teknik, og den er ikke 
umiddelbart gennemskuelig. I virkeligheden er den ret 
simpel og giver en fantastisk tekstur til dit arbejde.

Medbring: Garn, gerne flere farver, ca til pind 4, (ikke 
mohair eller lignende) og pinde, der passer til. Herudover 
anbefales: lommeregner, papir, blyant, saks, markører, nål.

Spinna med Turkisk slända v. Anna Josefsson
Niveau: En workshop för alla sinnen som passar både nybörjare och dig som har provat att spinna tidigare.

Denna workshop var mycket lyckad under strikk Bornholm 2020.

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. 

Materiale til rådighed: 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 

Bemærk: Underviser taler svensk, men forstår dansk. Det bliver ikke 
noget problem at forstå hinanden. 

Lørdag den 24/9-2022 kl. 13:00-16:00
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Hakning/Tunesisk hækling v. Daisy 
Tyron
Niveau: Begynder.

Hakning/tunesisk hækling er en håndarbejdsform 
som fortaber sig i det uvisse. 

Den egner sig godt til beklædning, da den ikke 
taber faconen. 

Vi arbejder med grundteknik, udtagninger og 
indtagninger, mønster og farveskift. 

Materiale til rådighed: Udstyr kan lånes af 
underviser

I tykt og tyndt v. Katrine Wohllebe 
Niveau: Let øvet – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang.

Hvad mon der sker, hvis man gør noget, man ikke plejer? På denne workshop skal vi strikke enkle strukturer, 
som de fleste strikkere kender i forvejen, men med forskellige tykkelser garn. 

Ved at strikke skiftevis med tykt og tyndt garn, gerne i forskellige farver, opstår uventede og ofte 
charmerende relief- og farvevirkninger, som er spændende at arbejde med. 

På workshoppen lærer du blandt andet

• at kaste dig ud i det uventede

• at eksperimentere med forskellige tykkelser garn

• at tænke i farver og kontraster

Materiale til rådighed: OBS! For kursuskompendium betales 30 kr.

Medbring: 

• Garn i forskellige tykkelser, gerne 
både meget tykt og meget tyndt og 
alt muligt derimellem, og i forskellige 
farver – gerne rester. 

• Strikkepinde i mange forskellige 
tykkelser. Bemærk: Det skal være 
strømpepinde eller rundpinde, da vi 
får brug for pinde med spids i begge 
ender. 

• Det sædvanlige strikketingeltangel, 
dvs. fx markører, saks, nål, skrivegrej, 
evt. papir og gerne manilamærker

Lørdag den 24/9-2022 kl. 13:00-16:00
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Smukke kanter v. Hanne Pjedsted
Niveau: Let øvet - du skal som minimum kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang

Kanter kan betyde det helt rigtige finish på vores strik. 

Du kan også forny din ynglingssweater med nye kanter – og på den måde forlænge levetiden og tænke 
bæredygtighed ind i det, vi strikker. 

På denne workshop lærer du blandt andet:

• Rib og drejede rib-kanter.

• Dobbeltkanter, hvor vi arbejder med forskellige måder 
at danne ”knæk på”.

• Lodrette kanter, f.eks. langs et forstykke.

• Borter og blonder.

• Lidt pynt og pjank - bare for sjov.

Medbring: Garnrester i uld/ uldblandinger, gerne i flere farver 
og i ikke alt for tynde kvaliteter. Helst garner uden lange 
hår som mohair og glatte, så vi kan se maskerne tydeligt, i 
tykkelser svarende til p 3,5- 4mm. Pinde der passer til. Gerne 
både rundpinde og strømpepinde. Evt nåle med og uden spids 
til endehæftninger. Herudover anbefales: Papir og blyant.

Strik med rester v. Nina Larsson 
Niveau: Alle niveauer – du skal kunne slå op, lukke af, strikke 
ret og vrang

Bæredygtighed og genbrug er moderne, men også en 
nødvendighed. På denne workshop giver Nina Larsson dig 
inspiration til at strikke med rester, samt tricks og bløde 
fiduser til det bedste resultat. Halve og kvarte nøgler garn og 
helt små rester kan bruges. Dertil kan hengemte og næsten 
glemte UFO’er hives op af poser og kurve, trævles op og gives 
liv til nye unikke bluser, trøjer, sjaler, huer og vanter.

I løbet af workshoppen lære du 5-6 forskellige teknikker 
til at skabe harmoni i dit restestrik ved at arbejde med 
tekstur, farver og sammensætninger. For nok er restestrik tit 
farverigtig og ser tilfældigt ud – men det lækre resultat får du 
ved at sætte nogle gode rammer. Vi skal snakke om farver, 
teknikker og selvfølgelig garnvalg. Efter en introduktion slår vi 

masker op og prøver de forskellige teknikker enten på en strikkeprøve 
eller ved at slå op til en hue (opskrift inkl.

Medbring: Garnrester – gerne et godt udvalg af farver og kvaliteter. 
Løbelængder op til 100 m/50 gr. Husk endelig de skæve, grimme og 
glimmerfulde rester med. Udvalg af rundpinde 3,5 mm til 6 mm og 
gerne i forskellige længde. Strømpepinde ca 4,0 mm – hvis du ikke er 
til magic-loop. Herudover anbefales: papir, blyant, saks, markører.

Søndag den 25/9-2022 kl. 09:00-12:00
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Strik, ret og to-farvet v. Kimmie Munkholm 
Niveau: Let øvede til øvede -du må gerne allerede have afprøvet 
patentstrik.

Du kan strikke patent, men ønsker at blive bedre til det, rette fejl i 
patent og lære hvordan du strikker to-farvet patent. 

På denne workshop lærer du blandt andet at:

• Forstå de forskellige teknikker

• Strikke patent

• Rette fejl i patent, og samle en tabt maske op 

• Strikke to-farvet patent

Medbring: Forskelligt garn og pinde der passer til - gerne uld eller 
merino (en 40 cm rundpind). Hæklenål til at samle masker op med. Evt 
uldnål, markør, saks. Herudover anbefales: Papir & blyant.

Mønstre med drejede masker v. Katrine Wohllebe
Niveau: Let øvet – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang

Drejede masker, dvs. masker strikket i bagerste maskelænke, udgør et vigtigt element i 
mønstertraditionerne inden for strik flere steder i 
Europa, således fx i stjernemønstrene på de gamle 
danske ”nattrøjer”. 

Vi kigger på de drejede maskers anatomi og udtryk og 
bevæger os fra simple strukturer hen til forholdsvis 
enkle snoningsmønstre med krydsede masker.

På workshoppen lærer du blandt andet:

• Anatomien og egenskaberne i drejede masker

• At strikke helt almindelige strukturer, men hvor  
 nogle af maskerne strikkes drejet

• At krydse masker uden snoningspind

• At strikke mønstre, hvor linjer af drejede masker  
 væver sig ind og ud mellem hinanden

Materiale til rådighed: OBS! For kursuskompendium betales 40 kr.

Medbring: Mellemtykt uldgarn i en lys farve. Strikkepinde, gerne med en god spids, i en tykkelse, der passer 
til garnet med en ikke alt for løs strikkefasthed. Det sædvanlige strikketingeltangel, dvs. fx markører, saks, 
nål, skrivegrej, evt. papir og gerne manillamærker.

Søndag den 25/9-2022 kl. 09:00-12:00
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Sauyri – strik efter engelsk opskrift v. Ann Nordbeck
Niveau: Let øvet til øvet – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang.

Der er rigtig mange utroligt dygtige strikdesigns fra russiske designere og Valentina Knits er én af dem. 
Hendes helt fantastiske runde bærestykker med de smukkeste mønstre kan virke svære end de er. Ofte 
bliver hendes design smukkest med håndfarvet garn.

På denne workshop lærer du blandt andet:

• Introduktion til sweatre af Valentina Knits

• Forstå de grundlæggende teknikker

• Se på garn farvemuligheder / håndfarvet garn

• Begreberne fra en engelsk opskrift

• Opstart af designet Sauyri

Materiale til rådighed: Der kommer et tillæg på 60 
kr til køb af opskriften til Sauyri af Valentina Knits 
på engelsk – du får en oversættelse af de vigtigste 
begreber og teknikker.

Medbring: Rundpinde str. 2,5 mm (40 eller 60 cm) 
og 3,5 mm (80 cm). Maskemarkører 2 stk. Garnkit til 
Sauyri sweater. Efter tilmelding får du en mail med 
yderligere informationer fx opskrift, forslag til garn 
mm.

Bemærk: Workshoppen er på dansk.

Kunsten at strikke et knaphul v. Lise Kampstrup 
Niveau: Let øvet – du skal kunne slå op, lukke af, strikke ret og vrang

For selv garvede strikker kan det være en udfordring at strikke et 
pænt knaphul, og ofte vælger man det man plejer.

Hvilket knaphul passer bedst til det man har strikket? Hvordan 
undgår jeg den slappe kant? Eller at lukke for stramt af, så 
knaphullet trækker sig sammen? Og kan man virkelig lave 
knaphuller der strikkes igennem to lag, når der skal være en 
ombukket kant?

Alt i alt, så dykker vi ned i knaphul-land, og skal prøve at strikke alt 
fra de super nemme til det meget avanceret, for vi kan jo ikke altid 
sætte trygknapper i vores strik.

Medbring: Du skal medbringe to strikkeprøver der er glatstrikkede i 
et tyndt uldgarn ca. pind nr. 3 -3,5 og størrelse ca. 10 x 15 cm. Garn 
der matcher strikkeprøven. En rest tyndt bomuldsgarn, gerne det 
merceriserede. Rundpind og strømpepinde det matcher dit garn. 
Herudover anbefales: Lommeregner, papir, blyant, saks, markører.

Bemærk: Der er forarbejde til workshoppen. 

Søndag den 25/9-2022 kl. 09:00-12:00
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Design dit eget trekantede sjal v. Vithard – Prince of knitting
Niveau: Øvet.

Efter det der nøgle håndfarvede garn har ligget i dit garnlager meget længe, er det på tide at få det brugt. 

Dette kursus er en introduktion til top-down sjaler, og vi ser på hvilke elementer, der indgår i et sjal, og 
hvordan du fordeler dem på sjalet. 

Vi snakker om forskellige mønster- og masketyper, 
forskellige former for udtagninger, forskellige 
garntypers betydning for det færdige resultat og 
hvordan man omformer et mønster fra en firkantet 
prøve til det trekantede sjal.

Vi strikker prøver på konstruktionen af top-down-
sjaler. Og har vi tid, kommer du til at starte et design til 
dit eget sjal, som kan være så simpelt eller avanceret 
som du selv ønsker. 

Medbring: 

• Garn til prøver

• 1 nøgle garn, som de ønsker at bruge til deres sjal

• Pinde der passer til garnerne (gerne lidt større end 
den anbefalede størrelse)

• Ternet papir og noget at skrive med. 

• Deltagerne opfordres også til at medbringe deres 
yndlings strikkemønsterbog.

Herudover anbefales: lommeregner, papir, blyant, 
saks, markører, nål

Husk at tilmeld dig workshops i god tid!
Vi ses til Strik Bornholm 2022 den 23. - 25. september

Søndag den 25/9-2022 kl. 09:00-12:00


