Strikke Stafetten
26. feb. - 2. marts
2018

22. - 26. oktober
2018

Tisvilde Højskole
Det er efterhånden blevet en tradition at strikke-glade kvinder mødes
to gange om året på Tisvilde Højskole for at dele glæden ved at
skabe noget med hænderne, lære nye teknikker, bytte garn, lære af
hinanden, og bare nyde at være væk fra dagligdagen og have tid til
at strikke igennem.
- Mænd er selvfølgelig også velkomne. Der bliver kræset for strikkekursisterne med dygtige undervisere, dejlig mad, skønne omgivelser
og underholdning man kan strikke til, og så er der en udflugt til et
spændende og inspirerende sted.
Følgende undervisere har været med i “Strikke Stafetten”:
Vivian Høxbro, Hanne Pjedsted, Bodil Munch, Susanne Fogh, Bente
Geil, Sanne Bjerregaard, Charlotte Kaae, Sidsel Sangild, Sys Fredens, Heidi Nymann, Katrine Wohllebe, Gethe Maag, og flere kommer til.
Man kan altså godt komme flere gange
- det vil aldrig blive det samme
- tag strikkeveninderne med!
Kursusleder Sanne Siff Pedersen.
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Skyggestrik ved Jena Kofoed
Vævestrik ved Katrine Wohllebe
På dette kursus stifter du bekendskab med skyggestrik og hvad
denne specielle teknik kan med farver. Du skal medbringe garn i
forskellige farver og samme tykkelse, gerne tone i tone og nogle
til kontrast. Strikkepinde, maskemarkører, samt ternet papir. Du
præsenteres for fine mønstre i den spændende teknik vævestrik/
lænkestrik, en teknik hvor der strikkes med flere farver. Underviseren vil inspirere jer til hvordan I kan lave jeres egne mønstre.

22. - 26. oktober 2018 Pris kr. 3.395,Ankomst kl. 11, afrejse kl. 13.30

Dobbeltstrik ved Gethe Maag
Strik rundt med 2 pinde.

Jaquardstrik ved Katrine Wohllebe

Jaquard, fairisle og flerfarvestrik
Vi kommer til at arbejde med, hvordan man holder garnet og får
en jævn spænding på trådene, samt hvordan man arbejder med
dominans. Vi skal prøve kræfter med både små og store mønstre, og vi skal kigge på farvesammensætninger i mønsterstrik.
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