
Div. informationer 

Workshops varer 3 timer hver. Derfor er det kun muligt at melde sig til én workshop i løbet af dagen. Læs beskrivelserne og 

meld dig til en workshop. Vær opmærksom på hvad du selv skal medbringe på de forskellige workshops og andre nødvendige 
oplysninger.  

Strik 2-farvet patent m. Pernille Frigga 
2-farvet patent er en spændende teknik, som kan give nogle flotte strikkede resultater. Mange 
designere er begyndt at inddrage denne teknik i deres nyere strikkedesigns. På workshoppen vil 
du komme til at stifte bekendtskab med strikketeknikken bag. Medbring: garn og pinde efter 
ønske, dog ikke for tykt garn.  
Pernille er strikke- og smykkedesigner og indehaver af butikken friggasfantasy.dk, som holder til 
i Sæby. Hun er en sprudlende pige, som har hovedet fuld af mange sjove ideer. 
Sted: Hos Karin Pedersen, Sindingvænget 7   

 

Djævelen ligger i Detaljen m. Lisa Renner 
Dette er en workshop med tips og tricks til flottere og bedre finish. Vores færdige trøjer bliver 
en tand skønnere, når detaljer er i orden. Vi kommer omkring opslagning, kanter og 
sammensyning. Medbring: garn til pind 3.5 eller større og strikkepinde, som passer til. Du skal 
bruge 3 forskellige farver. En nål til at sy sammen med. Lisa Renner er strikkedesigner og 
indehaver af Cashmere Company, som er en virksomhed i Kolding, der laver forskellige 
strikkedesigns og strikkebøger. 

Sted: Hos Bodil Byskov, Sinding Hedevej 44 

 

Farv garn i sjove farver m. Koushi 
Vidste du at du kan farve garn med kagefarver? Jep! det holder - også i vask, og så er det 
ovenikøbet ret nemt at få fat på. På workshoppen får du nogle gode fif og brugbare teknikker 
til at farve dit eget garn i forskellige farver.  
bemærk at prisen for denne workshop er 300kr pr. deltager. Prisen inkluderer 3 timers 
workshop, materialer og 2 fed garn af 50gr pr. deltager. Udover dette bliver det muligt at købe 
mere garn til farvning på selve dagen. Bemærk det er ikke muligt at farve medbragt garn.  

Hos Koushi, Sinding Østervej 2 

 

"35år som strikkedesigner" v. Marianne Østergaard 
Marianne Østergaard, som holder til i Ribe, er kendt for sine farverige strikkedesigns. Hun fejrer 
i år sit 35års jubilæum som strikkedesigner. Mød hende til et spændende foredrag, hvor hun vil 
fortælle om hendes strikkeliv, hvor hun finder inspiration til sine designs og hvordan hun sætter 
former og farver sammen. Hun kommer også ind på efterbehandling af strik og give en 
demonstration af hvorledes man broderer de perfekte maskesting.  
Sinding Forsamlingshus, Sinding Hovvej 39 
 
 

Frokost og foredrag Forsamlingshuset: Efter endt workshop har du mulighed for at få en lækker frokost og 

herefter høre foredrag med Marianne Østergaard. Mad- og Foredragsbillet kan købes for 100kr separat. Der er mulighed for at købe 
drikkelse under frokosten.  
Det er selvfølgelig muligt at deltage i frokosten og høre foredraget uden at deltage i de forskellige workshops.  
 

Tilmelding: du tilmelder ved at skrive en mail til Karin Pedersen på karin.pedersen.kp@gmail.com 
Tilmeldingen er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelsesmail fra Karin. Skriv hvilken workshop du ønsker at deltage i og 
om du ønsker billet til frokost og foredrag.   

 

Friggasfantasy.dk vil være at finde med en bod i forsamlingshuset, hvor du har mulighed for at gøre en god garnhandel.  

 

Udstillinger vil du også kunne finde i Forsamlingshuset, hvor de forskellige lokale strikkere vil udstille deres strikkerier til 

inspiration for andre. 
 

   Vi strikkes ved i Sinding  
 



 
 
 
 
  

 

 
 

 
  

 
 

 

 


