
 

Årsplan 2015  1. halvår 

Januar   

Torsdag 1. i Viborg Nytårskur 
Onsdag 7. i Vejle Tunesisk hækling (Lisbeth)  
Mandag 12. i Holstebro Lær Vævestrik af Birthe Færgemand. 
Onsdag 14. i Århus Mødeaften 

Torsdag 15. i Silkeborg Fair Isle strik, hvor Inge vil vise og fortælle...  medbring 2 farver garn og pinde 

Mandag 26. i "Silkeborg" Vi mødes hos Birthe P. - der er indehaver af Garngalleriet.dk. -    Horsensvej 46, Gl. 
Rye.  Birthe har her værksted, hvor hun farver og sælger egne fibre og garner. 
Birthe er bl.a. forhandler af Pirkkalanka garn fra Finland. 

Tirsdag 27. i Horsens Programplanlægning for 2015. Hanne Mark fortæller om sin strikke-studie-tur til 
Estland september 2014. 

    
Februar   

Onsdag 4. i Vejle Gobelinstrik (Susanne) 
Torsdag 5. i Viborg Hæklet kant til opklipning i trøjer. Medbring en strikkeprøve og hæklenål. Desuden 

skal vi have en snak om lokale, mødedag og en evaluering af hvordan det går i 
vores gruppe. 

    

Mandag 9. i Holstebro Hygge-strik i små grupper. 
Onsdag 11. i Århus  Neverkont: Kirsten Hansen vil instruere os. Medbring garn, gerne to farver til pinde 

3½-4. Hvis der er tid, kan der startes på en strømpe, og så skal der medbringes 
strømpegarn og strømpepinde eller en lang rundpind på 80 el. 100 cm. 
 

Torsdag 19. i Silkeborg Vævestrik, hvor Karen S. vil vise og fortælle. 
Tirsdag 24. i HORSENS  ”Vi medbringer og anmelder vore bedste bøger med strikketeknik”. Tag dine 

favoritter med og lad os udveksle ideer og erfaringer - efter ide fra Kirsten Madsen. 
 

Lørdag 28. FÆLLESARRANGEMENT. Kursus i patentstrik med Katrine Wohllebe. Kl. 10-15. 
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C. Pris 200 kr. for medlemmer og 250 
kr. for ikke medlemmer. 

    

Marts   
Onsdag 4. i Vejle Bysteindsnit (ved hjælp af vendestrik) (Hanne) 
Torsdag 5. i Viborg Vi hjælper hinanden med at få monteret nogle ufo'er (ufærdige objekter) og bytter 

ufo'er. 
Mandag 9. i Holstebro Kl. 18.30 – 21.30 Bente Rønbjerg workshop: Prikker, striber og tern – uden bagside 

– tilmelding OG betaling 150 kr. til Susanne Bay Kjærsgaard – først til mølle, da 
Bente kun kan have 25 personer – medbring pinde ½ nr. tyndere end dit garn er 
beregnet til. – 
De der ikke vil på workshop møder som sædvanligt til hyggestrik kl. 19. 
 

Onsdag 11. i Århus  Dobbeltstrik ved Bitten og Dorrit. Medbring lyst og mørkt garn til pind ca. 4. Ternet 
papir til at tegne mønstre på. 
 

Torsdag 19. i Silkeborg Tunesisk hækling / hakke, hvor Birthe P og Mariann vil vise og   fortælle.  Medbring 
selv hakkenål eller hæklenål uden skaft - pind str. større end normalt til jeres garn, 
som I selv medbringer. 

Tirsdag 24. i HORSENS  ”Den store Strikkedyst indefra”. Vinderen af Strikkedysten på TV syd: Dorthe 
Danscher fra Horsens vil fortælle os om sine oplevelser og erfaringer fra sin 
deltagelse i Strikkedysten. 

    

April   

Onsdag 8. i Århus  FØRST! Besøge BC Garn i Kolding. Vi mødes kl. 13.30 ved Regionskontoret. 
Tilmelding til Hanne Pjedsted. 
DERNÆST alm. møde kl. 18.30. Dobbeltstrik (Else?) NB: det er 2. onsdag i april!! 
 

Onsdag 8. i Århus  Mit bedste fif til strikning. Alle overvejer hvilket fif, de ligger inde med. Medbring 
lidt forskelligt: pinde og garn til prøver, lidt papir til noter. 
 

Torsdag 9. i Viborg Besøge en anden afdeling af Seriøst Strik. 
Søndag 12.  FÆLLESARRANGEMENT. Broderi på strik v. Emmy. En søndag og på Glud Museum! 

Adresse i invitationen senere. 
Mandag 13. i Holstebro 1 års fødselsdag i vores lokalgruppe i Holstebro – medbring gerne delekage. - Lær 

at lave pæne kanter til dobbeltstrik af Susanne  



Torsdag 16. i Silkeborg Trekanter / hexagon, hvor Ida H vil vise og fortælle. 
Lørdag 25. i Silkeborg 
kl. 13.00 
 

Generalforsamling. Først foredrag v. Iben Høy 13-14.30. Derefter kaffe og så 
generalforsamling! 

Tirsdag 28. i HORSENS  ”Farvelære”. Kirsten Gravesen fra ”Klædeskabet” på museet vil fortsætte og 
uddybe sin undervisning omkring Farvelære. 
 

    

Maj   

Onsdag 6. i Vejle Tvebinding i to farver (Birgitte) 
Torsdag 7. i Viborg Tunesisk hakning. 
Mandag 11. i Holstebro Hygge-strikke-aften  
Onsdag 13. i Århus  Hækling. Ansvarlige Bitten og Annelise. Vi laver prøver på hækling af Krokodille 

"skind” / Kogleskæl og hækling af mønster i 2 farver. Medbring 2 farver garn, lyst 
og mørkt og hæklenål der passe til. 
 

Torsdag 21. i Silkeborg Det næsten perfekte knaphul, hvor Karen S. vil vise og fortælle. 
Tirsdag 26. i HORSENS  ”Klip i Strik” ved Berit. Medbring et strikket stykke på minnimum 15 x 15, hæklenål 

og garn. 
 

Søndag 31.  FÆLLESARRANGEMENT. Udflugt til Hørvævsmuseet (kort rundvisning på Hjelholts 
Uldspinderi). Bus fra Silkeborg - Horsens - Vejle. Miniworkshop i bussen: "Sjov med 
snore" (Hanne) 

    

Juni   
Onsdag 3. i Vejle Kanter. Alle mulige former for kanter. (Alle finder kanter og viser prøver… f.eks. 

Annes juletræskant) 
Torsdag 4. i Viborg Fair Isle og magiske nøgler. 
Mandag 8. i Holstebro Lær at bruge Magic-Loop af Ritta – medbring 80/100 cm lang rundpind og garn. Slå 

40 masker op og strik 5 cm rib frem og tilbage.  
Onsdag 10. i Århus  Rullekanter, bieser, opklipning af strik. Medbring gerne et par strikke prøver, der 

kan klippes i. Start gerne et stikketøj med 25 masker i glatstrikning ca. 5 cm. 
Anbefalet garntykkelse: til pinde 3. 
 

Torsdag 18. i Silkeborg  Hygge og vise årets mængde strik :-) 
Onsdag 24. i HORSENS  Ændring af dag pga. Sct. Hans om tirsdagen. Hyggestrik med ønsker og 

planlægning af efterårets møder 
 

  

Årsplan 2015 2. halvår 

JULI & AUGUST SOMMERPAUSE for møder i afdelingerne 

    

August   

Onsdag 5. i Vejle Gode fif og fiduser, teknikker og idéer. (Alle!!) 
 

Mandag 10. i Holstebro Brainstorm på årets nye tema til udstillingen ”Kunststrik som kan bæres” (Knitted 
Art to Wear). Fotos fra dette års udstilling samt inspiration fra nettet ved Birthe 
Færgemand og Ritta Klok Lauritsen. 
 

Tirsdag 25. i Horsens Dobbeltstrik – rundstrik på 2 strømpepinde. Teknik der kan anvendes til vanter ved 
Hanne Mark. 

    

September   

Onsdag 2. i Vejle Ideudvikling til vores kommende udstillingstema. (Brainstorm mm / Anne Dorte og 
Hanne)  

Torsdag 5. i Viborg   

Onsdag 9. i Århus Opklipning i strik, så medbring lidt prøver der kan klippes i og stikkes kanter på. Så 
vil Kirsten lede os igennem, hun vil også give os tips til hvordan man strikke begge 
ærmer samtidigt. 

Mandag 14. i Holstebro Restegarns-salg/bytte – ”Find dine kreative idéer frem til, hvordan vi kan få brugt 
vores garnrester mv.. Medbring egne kreationer/billeder mv., hvor der 
udelukkende er brugt rester eller delvis” - ved Jytte Børlum. 
 

Torsdag 17. i Silkeborg Brainstorming på næste års udstillingstema "Knitted Art to Wear" 



Tirsdag 22. i Horsens Fair Isle strik – strik med to farver ved Ann Christie Poulsen. 
 

    

Oktober   

Torsdag 1. i Viborg   

Lørdag 3.- søndag 4. i Tvis FÆLLESARRANGEMENT. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 3.-4. oktober og 
meld dig til en hyggelig Strikke-hytte-weekend i hytten Tuta Vallis i Tvis. Max plads 

til 49 personer  
 

Onsdag 7. i Vejle  Sildebensmønstre og plissé strik (Hanne) 
 

Mandag 12. i Holstebro Skyggestrik ved Bente Mortensen og Birthe Færgemand 
 

Onsdag 14. i Århus Det er efterårsferie, så der er ikke noget emne på i dag. 
 

Torsdag 22. i Silkeborg OBS! NY dato! - Efterårets program fastlægges. De sidste aftaler om fremstilling af 
fælles projekt til "Knitted Art to Wear". Medbring venligst div. garner fra 
gemmerne, i himmelfarver til vores fælles projekt...  

Tirsdag 27.  ”Vore bedste fif” Icord-kanter / aflukninger / vendestrik / magic loop / opslag. 
Alle som har en eller anden god teknik byder ind med undervisning. 
 

    

November   

Onsdag 4. i Vejle  Vævestrik (Else og Else-Marie) 
 

Torsdag 5. i Viborg   

Mandag 9. i Holstebro Broderi på strik ved Aase Steensen og Birthe Færgemand 
 

Onsdag 11. i Århus Aran strikning og andre snoninger, medbring garn til ca. pind 4, evt. snonings pind 
eller en ekstra strømpepind. Bitten vil medbringe lidt mønstre. 

Torsdag 19. i Silkeborg Fælles hemmeligt projekt til udstilling. 
Tirsdag 24. i Horsens Bytte & salg af garn, strik, pinde og bøger. 

Ideer til forårsprogram. 
Julehygge 
 

    

December   

Onsdag 2. i Vejle  Gode teknik-bøger, alle medbringer og anmelder. (Vi kan jo nå at ønske os dem!!) 
Julerier???  

Torsdag 3. i Viborg   

Onsdag 9. i Århus Medbring hvad du har strikket det sidste år. + italiensk opslagning/ konfektions 
opslagning ved Lilly og Bitten.  

Lørdag 12. i Silkeborg  FÆLLESARRANGEMENT: 12.-12 kl. 12. 10 års JUBILÆUM !!! 
Mandag 14. i Holstebro Hyggestrik med småkager og julegavestrik 

 

Torsdag 17. i Silkeborg Julehygge med spisning... hvor / hvad?  
 


