
Workshops på Jubilæumsdagen 12. 12 . kl 15.45 – 18.15 

 

Ved tilmelding: huskat opgive navn og workshoppens navn/ NR! 
Pris: 200 kr, som betales ved tilmelding  til konto reg. 7605 nr. 111 5715. 

Tilmeldinger til EMMY: emha@os.dk 
 

 
 

Workshop 1: Skævt design 
 

Hvad er tøj? 
Hvad skal der til før et stykke tøj er tøj? Og hvornår er det ikke længere tøj? 

Hvordan konstruerer man et stykke tøj? Og på hvor mange leder og kanter kan det 
strikkes? 
Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer til at diskutere i løbet af denne eftermiddag. 

Vi kommer til at se på metoder til at komme op med et design, og på overgangen fra 
ide til færdigt produkt. 

 
Alle deltagere skal medbringe tegneredskaber og tegnepapir, både hvidt og ternet, 
samt garn og pinde til at lave prøver med. Derudover skal alle deltagere medbringe en 

genstand eller et billede (af en genstand), der på alle måder kan inspirere. 
 

 
 
Instruktør Vithard Willumsen 
 

 

 

Workshop 2: FREEFORM 
 

Freeform er en blanding af strik og hækling - uden regler. 
Farver og struktur har stor betydning, og du fremstiller unika, hver gang:) 

På workshoppen fremstilles en "lap" (scrumble), der danner grundlag for eksempelvis 
udsmykning eller beklædning. 
Freeform er for de modige, for man ved aldrig helt, hvad det ender med! 

 



Du skal medbringe: 

Garn i forskellige farver og kvaliteter. 
Strikkepinde og hæklenåle i forskellige størrelser. (Det er nemmest at arbejde med 

korte pinde(strømpepinde)) 
Saks og nål. 

 
Det er en fordel at kunne strikke ret og vrang - hækling kan du lære undervejs. 
 

 
Instruktør Ingelise Lebech 

 
 
Workshop 3: 

Få mest muligt ud af multifarvet garn med korte farveforløb 

 

De håndmalede garner i mange farver er smukke at se på, men hvordan bibeholder 
man skønheden i bundtet når man strikker af det? Hvad kan man gøre for at undgå at 
farverne mixes uønsket og bliver “mudrede” og kaotiske? 

Denne workshop giver et par metoder til at kontrollere farverne i de håndfarvede 
garnbundter. 

Lær hvordan man i stedet for uønsket farve-kaos kan skabe strik med søjler af farver 
(med ikat-virkning) og spændende diagonale mønstre: argyle-tern og spiralmønstre. 
 

Medbring strikkepinde (i størrelsesordenen 3 - 4 mm). 

Der udleveres håndfarvet garn til brug på workshoppen. 
 

        

 



Instruktør Birthe Pedersen ( Birthe P) 
 
Workshop 4: Broderi på strik. 
 

Ved hjælp af forskellige broderisting, skal vi dekorere både ensfarvet og mønstret 
strik. Det vil være traditionelle maskesting, men især sting fra frit broderi. Vi vil 
udnytte broderiet til at skabe effektfulde detaljer, der kan tilføre et helt unikt og 

personligt udtryk til vores strikkede modeller. Broderi på strik kan f.eks. være, en 
række franske knuder langs halskanten på en bluse, korssting i forskellig størrelse der 

enten understøtter eller bryder et strikket mønster, organiske mønstre syet med 
kædesting på en stribet flade eller det kan være kontursting og spiralknuder der 
supplere et strikket blomstermotiv. 

 
Medbring forskellige strikkeprøver du måske alligevel har liggende, eller strik nogle til 

lejligheden. Det kan være prøver der er ensfarvede, stribede eller mønstrede, prøver 
der er valket, eller måske en strikket bluse du kunne tænke dig at pifte lidt op. 
Tag også lidt forskelligt garn med, strikkegarn og broderigarn, i uld, hør og silke, samt 

nåle med og uden spids. 

 

Instruktør, Annette Frølund 

 
 

 

 


