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Pris Workshop Emne Max.antal Hjemmeside

LØRDAG
10:00 - 11:00 kr. 100 By C Gundersen Hækleworkshop 

begyndere
12 pers. www.bycgundersen.bigcartel.com

Er du begynder eller letøvet i hækling, og vil du gerne lære grundlæggende hækleteknikker og hækle fra en opskrift? Her har du muligheden for at komme igang med at 
hækle og få startet dit første hækleprojekt. Vi vil begynde med alle basisteknikkerne, og du vil herefter have mulighed for at starte med at hækle dit eget projekt. Fx en 
pude, en karklud eller en indkøbsnet.

På kurset lærer du: at hækle forskellige basismasker
• at slå op med elastisk opslagningsteknik
• at forstå en enkel hækleopskrift med forkortelser
• at lave den magiske ring, at hækle rundt og tage ud og ind

Medbring en hæklenål ca. størrelse 4,5-5,5 mm og garn svarende til nålstørrelsen. Du kan også låne hæklenål og garn på workhoppen.

10:00 - 11:00 kr. 100 Sidsel Sangild Seje tricks i 
hækling

12 pers. www.sangild.bigcartel.com

Er du også træt af at din luftmaskekæde bliver for stram? Lær at slå direkte op i de masker du skal bruge, i stedet for først at hækle luftmasker og så én maske i hver evig 
eneste luftmaske. Derudover viser jeg også andre nyttige teknikker, som kan gøre dit hækleliv nemmere og mere lykkeligt. Du skal kunne hækle grundmaskerne i forvejen.
 
Medbring hæklenål og garn der passer sammen. Jeg tager lidt ekstra med til dem der har glemt det på dagen.

10:00 - 13:00 kr. 300 Önling Montering 25 pers. www.oenling.dk

“Vi kender alle sammen det, at man har strikket en trøje og den bliver vildt flrot, men når det kommer til monteringen der kan man komme rigtig galt af sted hvis man ikke 
gør det ordentligt. På denne workshop lærer du basis monterings tips og trick. 
 
Niveau: let øvede og øvede. 
Medbring: pinde str. 4 og reste garn til prøver i af kvaliteten strømpegarn eller 175-210 meter på 50 gr”

11:00 - 12:00 kr. 100 Lise Lundberg Strik Mønsterstrik med 
2 farver

12 pers. www.liselundberg.dk

“Jeg får ofte meget ros og beundring for mine smukke designs i mønsterstrik - hurtigt efterfulgt af kommentaren: “”Men det kan jeg slet ikke finde ud af.”” Mit svar 
tilbage er: “”Selvfølgelig kan du det!””  
Mønsterstrik er slet ikke så kompliceret som det ser ud. På min workshop kan du lære hvordan man laver mønsterstrik med 2 farver. Når du først har styr på teknikken, 
åbner der sig en helt ny verden med mulighed for alverdens kombinationer af farver og mønstre. 
Mød op med godt humør og stor strikkelyst.”

11:00 - 12:00 kr. 100 The Little Difference One size only - 
yours

20 pers. www.thelittledifference.dk

En mini workshop hvor du får indblik i tilretningens og konstruktionens forunderlige verden. Der er rigtig mange gode grunde til at sy tøj selv. Én af de bedste er, at lærer 
du tilretningens kunst, så kan du begynde at sy tøj, der passer til din figur. Slut med andres standarder.  
Så er der kun én størrelse der tæller - din. Og derfra vil det at kreere, designe og konstruere blive en ren leg.

11:00 - 13:00 kr. 200 TEX-antik v. Lisbeth Tolstrup Det store 
restegilde

12 pers. www.tex-antik.dk

1Sammen med Lisbeth Tolstrup - forfatter og strikkedesigner - kan du få ideer til brug af garnrester baseret på farvelære og enkle teknikker, f.eks. 
tænkt til bolig- og interiør tekstiler.

12:00 - 13:30 kr. 150 Uld & co. Strik med vende-
pinde

12 pers. www.uldogco.dk

“Nordsjællandske Nina Larsson er indehaver af Uld & co. Hendes designs af håndfarvet garn og opskrifter bygger på en kærlighed til at skabe en god 
strikkeoplevelse, så vi både nyder alle de timer vi bruger på at skabe vores eget strik og det færdige resultat. Hun elsker ærlige materialer og et godt 
design, der ikke strammer de forkerte steder og passer godt til den krop de er strikket til.  
 
Workshop 
Vendepinde kan bruges til at give god pasform på dit strikketøj. Teknikken bruges f.eks. til den populære ‘forhøjede nakke’ og kan afhængig af placer-
ing give vidde, form og indsnit, så dit strikketøj passer præcis til din facon. Workshoppen er for dig, der synes vendepinde er noget bøvl og gerne vil 
have fat teknikkens muligheder. I den korte workshop lærer du to forskellige måder at strikke vendepinde, får tjek på at lukke hullerne usynligt, lærer 
om placering så du selv kan tilpasse en opskrift og ser eksempler på forklaringer og anvendelse i opskrifter.

pryds
Fremhæv
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Forberedelse 
For at bruge tiden bedst på workshoppen skal du hjemmefra forberede og medbringe 2 strikkeprøver. Luk ikke af og lad dem sidde på pinden, så du 
er klar til at strikke videre når workshoppen starter. 
Strikkeprøve nr. 1.  
Slå 40 masker op og strik 4-5 cm strikket frem og tilbage. Vælg garn og pinde til strikkefasthed omkring 18-22 m/10 cm. Det vigtigste er ikke at 
vælge et tyndt garn.  
Strikkeprøve nr. 2.  
Slå 64 masker op og strik 4-5 cm glatstrik rundt. Brug rundpind (magic loop) eller strømpepinde alt efter din smag. Vælg garn og pinde til strikkefas-
thed omkring 18-22 m/10 cm. Det vigtigste er ikke at vælge et tyndt garn 
 
Medbring begge strikkeprøver til workshoppen samt garn i kontrastfarve.”

13:00 - 16:00 kr. 375 Helga Isager K(knit) 25 pers. www.isagerstrik.dk

Med udgangspunkt i hendes seneste bog, K(knit) vil Helga Isager fortælle om sin design proces i en times tid. Herefter er der rig mulighed for at deltagerne kan strikke 
prøver fra bogen med kyndig vejledning fra Helga selv.  
 
K(knit) henvender sig til begyndere og let øvede strikkere. Der er arbejdet med et miks af farver og garnkvaliteter, hvilket giver en spændende melering på modellerne.  
Snittene er klassiske og enkle, med en god pasform. 
 
Medbring garnrester: gerne Isagergarn Alpaca 1, Spinni, Silk Mohair og Isager Tweed, Rundpinde str. 2,5 - 5,5, stoppenål uden spids, målebånd, blød plade gerne 
beklædt med ternet stof, nipsenåle.

13:00 - 16:00 kr. 300 Spindelvæven Løbbinding 12 pers. www.spindelvaeven.dk

Vibeke Munck er uddannet dameskrædder og håndarbejdslærer med vævning og tekstile billeder. Hun har taget en del kurser og efteruddannelser inde for det tekstile 
område. I de sidste 15 år har hun haft Spindelvæven hvor hun sælger garn og udstyr til vævning og andre tekstile håndarbejder, herunder alt til løbbinding. Hun har i de 
sidste 10 år arbejdet med løbbinding og holdt flere kurser/workshops, både ude i landet og i eget regi. 
 
Løbbinding er et gammelt håndværk som har været benyttet over hele kloden, primært til at fremstille beholdere til fødevare. 
Med nye materialer og mønstre inspireret fra hele verden, kan man i denne gamle teknik lave skåle/fade/krukker som passer ind i en moderne bolig. 
 
På denne workshop skal vi lærer teknikken at kende. Jeg vil anbefale at starte med en kopbrik eller bordskåner.  
Du vil lærer at starte, binde med forskellige sting og vi vil gennemgå afslutninger. Vi vil også tale om mønstre og farver. Materialer vil være papir, hør, jute, sisal. 
 
Du får udleveret en vejledning som du kan tage med hjem til dit videre arbejde med løbbinding.

13:00 - 16:00 kr. 300 Pernille Cordes Tunesisk hækling 
med grafiske 
mønstre

20 pers. www.englegarn.dk

Tunesisk hækling er meget oppe i tiden især til bolig- og interiørdesign. På dansk kendes teknikken også som hakning. Med tunesisk hækling opnås strukturer, der 
minder om vævning eller strikning. På kurset lærer du de basale teknikker indenfor tunesisk hækling samt at lave flotte grafiske mønstre. 
Det lærer du på kurset: slå op og lukke af, lave pæne kanter, tunesisk ret, striber, enkle grafiske mønstre, cirkel hæklet med venderækker, sammensyning. 
Niveau: Begyndere 
Medbring: Uldgarn i samme tykkelse i mindst tre farver samt tunesiske hæklenåle med enkelt- og dobbeltkrog.

13:30 - 15:00 kr. 300 Knit Like a Latvian Lettiske vanter 10 pers. www.hobbywool.com

Knit yourself a pair of stunning Latvian mittens with this collection of traditional Latvian mitten knitting patterns. There are 50 different styles to choose from including 
simpler variations of the mittens such as fingerless gloves and wrist warmers. So, even if you are an inexperienced knitter you can create a beautiful traditional design.  
 
Strik et par skønne lettiske vanter med denne kollektion af traditionelle lettiske mønstre. Der er 50 forskellige stilarter at vælge imellem inklusiv nemmere variationer som 
luffer og håndledsvarmere. Selvom du er en uerfaren strikker, kan du sagtens kreere et smukt traditionelt design. 
 
OBS. Workshoppen er på engelsk.

15:00 - 16:00 kr. 100 The Little Difference One size only - 
yours

20 pers. www.thelittledifference.dk

En mini workshop hvor du får indblik i tilretningens og konstruktionens forunderlige verden. Der er rigtig mange gode grunde til at sy tøj selv. Én 
af de bedste er, at lærer du tilretningens kunst, så kan du begynde at sy tøj, der passer til din figur. Slut med andres standarder. Så er der kun én 
størrelse der tæller - din. Og derfra vil det at kreere, designe og konstruere blive en ren leg.
Mini Tornberg vil blandt andet præsentere snitmønstre af Nanna Martinusen fra ”How To Do Fashion”. Hun forhandler dem i forvejen i sin virksomhed 
og er personligt meget stor fan af disse. De er fantastisk godt konstruktionsmæssigt udarbejdet og meget brugervenlige. Lige til at gå til for kursist-
erne.



3/4

Pris Workshop Emne Max.antal Hjemmeside

SØNDAG
10:00 - 11:00 kr. 100 By C Gundersen Hækleworkshop 

øvede
12 pers. www. bycgundersen.bigcartel.com

Er du begynder eller letøvet i hækling, og vil du gerne lære grundlæggende hækleteknikker og hækle fra en opskrift? Her har du muligheden for at 
komme igang med at hækle og få startet dit første hækleprojekt. Vi vil begynde med alle basisteknikkerne, og du vil herefter have mulighed for at 
starte med at hækle dit eget projekt. Fx en pude, en karklud eller en indkøbsnet. 
 
På kurset lærer du:  
at hækle forskellige basismasker 
at slå op med elastisk opslagningsteknik 
at forstå en enkel hækleopskrift med forkortelser  
at lave den magiske ring, at hækle rundt og tage ud og ind. 
 
Medbring en hæklenål ca. størrelse 4,5-5,5 mm og garn svarende til nålstørrelsen. Du kan også låne hæklenål og garn på workhoppen.

10:00 - 11:00 kr. 100 Sidsel Sangild Seje tricks i 
hækling

12 pers. www.sangild.bigcartel.com

Er du også træt af at din luftmaskekæde bliver for stram? Lær at slå direkte op i de masker du skal bruge, i stedet for først at hækle luftmasker og så én maske i hver evig 
eneste luftmaske. Derudover viser jeg også andre nyttige teknikker, som kan gøre dit hækleliv nemmere og mere lykkeligt. Du skal kunne hækle grundmaskerne i forvejen. 
Medbring hæklenål og garn der passer sammen. Jeg tager lidt ekstra med til dem der har glemt det på dagen.

10:00 - 13:00 kr. 375 Helga Isager K(knit) 25 pers. www.isagerstrik.dk

Med udgangspunkt i hendes seneste bog, K(knit) vil Helga Isager fortælle om sin design proces i en times tid. Herefter er der rig mulighed for at deltagerne kan strikke 
prøver fra bogen med kyndig vejledning fra Helga selv.  
 
K(knit) henvender sig til begyndere og let øvede strikkere. Der er arbejdet med et miks af farver og garnkvaliteter, hvilket giver en spændende melering på modellerne.  
Snittene er klassiske og enkle, med en god pasform. 
 
Medbring garnrester: gerne Isagergarn Alpaca 1, Spinni, Silk Mohair og Isager Tweed, Rundpinde str. 2,5 - 5,5, stoppenål uden spids, målebånd, blød plade gerne 
beklædt med ternet stof, nipsenåle.

11:00 - 12:00 kr. 100 Lise Lundberg Strik Mønsterstrik med 
2 farver

12 pers. www.liselundberg.dk

Jeg får ofte meget ros og beundring for mine smukke designs i mønsterstrik - hurtigt efterfulgt af kommentaren: “”Men det kan jeg slet ikke finde ud af.”” Mit svar tilbage 
er: “”Selvfølgelig kan du det!””  
Mønsterstrik er slet ikke så kompliceret som det ser ud. På min workshop kan du lære hvordan man laver mønsterstrik med 2 farver. Når du først har styr på teknikken, 
åbner der sig en helt ny verden med mulighed for alverdens kombinationer af farver og mønstre. 
Mød op med godt humør og stor strikkelyst.

11:00 - 12:00 kr. 100 The Little Difference One size only - 
yours

20 pers. www.thelittledifference.dk

En mini workshop hvor du får indblik i tilretningens og konstruktionens forunderlige verden. Der er rigtig mange gode grunde til at sy tøj selv. Én af de bedste er, at lærer 
du tilretningens kunst, så kan du begynde at sy tøj, der passer til din figur. Slut med andres standarder.  
Så er der kun én størrelse der tæller - din. Og derfra vil det at kreere, designe og konstruere blive en ren leg.
Mini Tornberg vil blandt andet præsentere snitmønstre af Nanna Martinusen fra ”How To Do Fashion”. Hun forhandler dem i forvejen i sin virksomhed og er personligt 
meget stor fan af disse. De er fantastisk godt konstruktionsmæssigt udarbejdet og meget brugervenlige. Lige til at gå til for kursisterne.

11:00 - 13:00 kr. 200 TEX-antik v. Lisbeth Tolstrup Tekstile smykker 12 pers. www.tex-antik.dk

Tekstile smykker fremstillet i strik og hækling.

12:00 - 13:30 kr. 150 Uld & co. Strik med vende-
pinde

12 pers. www.uldogco.dk

Nordsjællandske Nina Larsson er indehaver af Uld & co. Hendes designs af håndfarvet garn og opskrifter bygger på en kærlighed til at skabe en god strikkeoplevelse, 
så vi både nyder alle de timer vi bruger på at skabe vores eget strik og det færdige resultat. Hun elsker ærlige materialer og et godt design, der ikke strammer de forkerte 
steder og passer godt til den krop de er strikket til.  
 
Workshop 
Vendepinde kan bruges til at give god pasform på dit strikketøj. Teknikken bruges f.eks. til den populære ’forhøjede nakke’ og kan afhængig af placering give vidde, form 
og indsnit, så dit strikketøj passer præcis til din facon. Workshoppen er for dig, der synes vendepinde er noget bøvl og gerne vil have fat teknikkens muligheder. I den 
korte workshop lærer du to forskellige måder at strikke vendepinde, får tjek på at lukke hullerne usynligt, lærer om placering så du selv kan tilpasse en opskrift og ser 
eksempler på forklaringer og anvendelse i opskrifter.  

Forberedelse 
For at bruge tiden bedst på workshoppen skal du hjemmefra forberede og medbringe 2 strikkeprøver. Luk ikke af og lad dem sidde på pinden, så du er klar til at strikke 
videre når workshoppen starter. 

pryds
Fremhæv
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Strikkeprøve nr. 1.  
Slå 40 masker op og strik 4-5 cm strikket frem og tilbage. Vælg garn og pinde til strikkefasthed omkring 18-22 m/10 cm. Det vigtigste er ikke at vælge et tyndt garn.  

Strikkeprøve nr. 2.  
Slå 64 masker op og strik 4-5 cm glatstrik rundt. Brug rundpind (magic loop) eller strømpepinde alt efter din smag. Vælg garn og pinde til strikkefasthed omkring 18-22 
m/10 cm. Det vigtigste er ikke at vælge et tyndt garn 
 
Medbring begge strikkeprøver til workshoppen samt garn i kontrastfarve.

13:00 - 16:00 kr. 300 Önling Stephen West 
sjaler

25 pers. www.oenling.dk

Hos Önling elsker vi at strikke Stephen Wests sjaler. Han tog strikkeverden med storm, for nogle år siden, da han bragede ind på strikkescenen.  Vi elsker hans snoede 
måde at konstruere sjaler på, og hvordan vi lærer noget nyt hver gang vi strikker en af hans opskrifter. 
 
Vi har alle vores sjaler med, så man kan se fleste af hans designs. Vi fortæller lidt om alle sjalerne og så er der mulighed for at lærer nogle af hans teknikker og metoder. 
 
Niveau: begynder, let øvet og meget øvet – der er nemlig noget for enhver i Stephens Wests strikke univers.  
 
Medbring: pinde str. 4 og reste garn til prøver i af kvaliteten strømpegarn eller 175-210 meter på 50 gr.

13:00 - 16:00 kr. 300 Spindelvæven Løbbinding 12 pers. www.spindelvaeven.dk

Vibeke Munck er uddannet dameskrædder og håndarbejdslærer med vævning og tekstile billeder. Hun har taget en del kurser og efteruddannelser inde for det tekstile 
område. I de sidste 15 år har hun haft Spindelvæven hvor hun sælger garn og udstyr til vævning og andre tekstile håndarbejder, herunder alt til løbbinding. Hun har i de 
sidste 10 år arbejdet med løbbinding og holdt flere kurser/workshops, både ude i landet og i eget regi. 
 
Løbbinding er et gammelt håndværk som har været benyttet over hele kloden, primært til at fremstille beholdere til fødevare. 
Med nye materialer og mønstre inspireret fra hele verden, kan man i denne gamle teknik lave skåle/fade/krukker som passer ind i en moderne bolig. 
 
På denne workshop skal vi lærer teknikken at kende. Jeg vil anbefale at starte med en kopbrik eller bordskåner.  
Du vil lærer at starte, binde med forskellige sting og vi vil gennemgå afslutninger. Vi vil også tale om mønstre og farver. Materialer vil være papir, hør, jute, sisal. 
 
Du får udleveret en vejledning som du kan tage med hjem til dit videre arbejde med løbbindin

13:00 - 16:00 kr. 300 Pernille Cordes Tunesisk hækling - 
nye teknikker

20 pers www.englegarn.dk

Med udgangspunkt i Pernilles nye bog: Den store bog om Tunesisk Hækling lærer du nye spændende teknikker i tunesisk hækling. 
Du lærer på kurset: tunesisk glat og vrang, ribmønstre, perlehækling, rundhækling, knopmønstre. 
Niveau: Begyndere og viderekomne 
Medbring: 2 farver uldgarn til pinde nr. 4 samt tunesisk hæklenål nr. 4-4½ både enkelt og med dobbeltkrog.

13:30 - 15:00 kr. 300 Knit Like a Latvian Lettiske vanter 10 pers. www.hobbywool.com

Knit yourself a pair of stunning Latvian mittens with this collection of traditional Latvian mitten knitting patterns. There are 50 different styles to choose from including 
simpler variations of the mittens such as fingerless gloves and wrist warmers. So, even if you are an inexperienced knitter you can create a beautiful traditional design.  
 
Strik et par skønne lettiske vanter med denne kollektion af traditionelle lettiske mønstre. Der er 50 forskellige stilarter at vælge imellem inklusiv nemmere variationer som 
luffer og håndledsvarmere. Selvom du er en uerfaren strikker, kan du sagtens kreere et smukt traditionelt design. 
 
OBS. Workshoppen er på engelsk.

15:00 - 16:00 kr. 100 The Little Difference One size only - 
yours

20 pers. www.thelittledifference.dk

En mini workshop hvor du får indblik i tilretningens og konstruktionens forunderlige verden. Der er rigtig mange gode grunde til at sy tøj selv. Én 
af de bedste er, at lærer du tilretningens kunst, så kan du begynde at sy tøj, der passer til din figur. Slut med andres standarder. Så er der kun én 
størrelse der tæller - din. Og derfra vil det at kreere, designe og konstruere blive en ren leg. 
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