
 

 

Erstatningsworkshop 4. oktober 2014. 

Strik efter papirmønster – og design utraditionelle modeller!  

Gider du heller ikke altid følge en opskrift slavisk? Har du lyst til at prøve kræfter med at designe din ”helt eget” 
strikmodel? 
Så prøv at strikke efter et papirmønster… og undgå de mange beregninger! 
 

           

Optegnet model på papir  Det færdige tørklæde  

Tegn din model på et stort stykke papir og strik! Så let er det faktisk… dvs. at vi bruger et papirmønster i naturlig 
størrelse til at strikke direkte efter og ”måle på”, så vi undgår en masse matematik og udregninger.  

Find f.eks. en skøn/ sjov/ skæv model på nettet og tag et billede med (uanset om den er håndstrikket eller ikke). Vi 
analyserer den og så tegner vi, efter at have taget nogle tjek-mål.  
Er det en bluse/ trøje-model, så kan der tegnes efter en bluse, der sidder rigtig godt på din krop- og med den som 
udgangspunkt ændrer vi! 
 

Alle skal prøve at strikke efter papirmønster, f.eks. til klappen på en taske eller det første stykke af et tørklæde, hvor 
der kan strikkes i flere retninger eller prøve at strikkes en halsudskæring på en blusemodel (og allerhelst en, der er 
asymmetrisk!) 
Arbejdsmetoder giver rig mulighed for at strikke i forskellige retninger, - blot man har overvejet struktur og 
strikkefastheder på forskellig led i et arbejde!  
 

Tidspunkt: 4. oktober kl 10.30- 15.30 

Medbring: billede af sjov model, stort papir, tegnegrej, garnrester (eller garn til en model, som du vil strikke!!) og 
forskellige pinde. 

Sted: Chr. Kellersvej 4, 7080 Brejning (midt mellem Fredericia og Vejle – der er både tog og bus fra Vejle)  

Vi benytter festsalen, så der er plads til max 20 deltagere, for vi skal have plads til papiret. 

Pris: 200,- for medlemmer af Seriøst.. og 250,- for ikke medlemmer.  (Vi sørger for kaffe og lidt frokost- så det er 
inkluderet!) 

Tilmelding: senest 28/9 til hanne @designstrik.dk ( de der var tilmeldt og betalt  Vithards workshop har førsteret!!!) 


