STRIKKEFESTIVAL
Nakskov Bibliotek

Strikkefestival på Nakskov Bibliotek
29. - 30. oktober 2016
Igen i år vil Nakskov Bibliotek lægge hus til en hel weekend
med strikkeworkshops.
Underviserne er en flok strikkeglade kvinder, der gennem de
sidste år har brugt biblioteket som mødested for deres fælles
passion STRIK. Det er disse erfarne strikkere, der denne
weekend vil give deres viden videre og hjælpe med
inspiration og vejledning i forskellige strikteknikker.
Der er ingen tilmelding til de enkelte aktiviteter og kurser,
som alle er gratis.

Sjaler og/eller Fair Isle v.
Susy Pagh
Flotte, store, mønstrede sjaler er
ikke helt så vanskelige, som de
kan se ud.
Vi gennemgår nogle teknikker i
strik med mange farver. Mønstre.
At klippe i strik. Montering og
metoder.
Med udgangspunkt i Kaffe
Fassetts skønne mønstre, Alice
Starmores traditionelle Fair Isle.
Hvis du går med tanker om et stort
sjal i mønstret strik – eller – en
trøje i Fair Isle er det nu.
Jeg hjælper med at komme i gang, beregne model og laver tilpasset
opskrift.
Workshop både lørdag og søndag kl. 10.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00.

Strikkerne bag initiativet mødes på Nakskov Bibliotek den
2. søndag i hver måned kl. 10-12 og der er plads til nye
deltagere både nybegyndere og mere erfarne.
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Sokkeværksted v.
Marianne Steen
Søndag kl. 10.00 til 12.00.
Marianne vil præsentere en opskrift og hjælpe med igangværende projekter, ligesom hun vil inspirerer til at komme i gang.

Program
Med mindre andet står opført under den enkelte aktivitet, så
foregår kurset fra kl. 10.00 - 12.00 og fra kl. 13.00 - 15.00.
Ingen af kurserne er fortløbende, så det står frit for om man vil
komme om formiddagen, om eftermiddagen, hele dagen eller
begge dage.
Nogle kurser vil det være en fordel at møde op til starten på
enten formiddag eller eftermiddags kurser, dette vil være
nævnt under den enkelte aktivitet, hvis dette er tilfældet.

Strikke Café
Åben lørdag og søndag:
kl. 09.30 – 15.00.
Køb garn fra Linda Holten Poulsen
i forskellige skønne uldkvaliteter.
Julie Pagh sidder med strikke
projekter til hjemløse, som
man kan arbejde på, mens
man får en hyggelig sludder
eller en lille pause
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Vævestrik v.

Dominostrik v.

Pia Høegh og Lone Himmelstrup

Sonja Knudsen og Anita Nielsen

Åben både lørdag og søndag:
kl. 10.00 – 14.00.

Lørdag og søndag. For let øvede strikkere.

Kom og lær at strikke vævestrik.
En anderledes måde at strikke
mønsterstrik på.
Enkelt og simpelt - Det kræver kun
at du kan strikke ret og vrang
masker. Der strikkes kun med en
farve af gangen.

Du kan komme om formiddagen eller om eftermiddag, hele dagen eller
begge dage.
Kom venligst fra start af enten formiddags eller eftermiddags programpunktet.
Medbring tykt garn og passende strikke pinde.

Der kan laves nogle fantastiske
mønstre med denne teknik.
Medbring strikkepinde og minimum 2 farver garn.

Lær at strikke v.
Keth Taarnby og Grethe Andersen
Lær at strikke - eller få genopfrisket
teknikken.
Vil du gerne lære at strikke, eller har
du glemt hvordan man gør.
Vi tager udgangspunkt i den enkelte
deltager, og giver os god tid til at
prøve os frem.
Medbring garn og strikkepinde, der passer til.
Man er velkommen til at deltage både lørdag og søndag.

Formiddag kl. 10.00 til 12.00
Lær at strikke Dominofirkanter
- Opslag af masker til første Dominofirkant.
- Indtagning, der giver den karakteristiske Dominofirkant.
- Kantmasker, der gør det lettere at fortsætte med tilstødende
Dominofirkanter.
- Afslutning af første Dominofirkant.
- Opslag / Opstrikning af masker til tilstødende Dominofirkanter.
Eftermiddag 13.00 til 13.30
Hvad kan Dominofirkanter bruges til.
Inspiration til sammensætning af Dominofirkanter.
Eftermiddag 13.30 til 15.30
Lær at strikke Dominofirkanter.
Program som om formiddagen.

