Strikke
dage
Pris:
Kr. 2.995,-

Incl. fuld forplejning.
Tillæg for enkeltværelse kr. 200,-

Jazzaften med Hugo Rasmussen,
Mogens Johansen og Jacob Fischer

Tisvilde Højskole
Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje
Telefontid man.-fre. kl. 10 - 14,
tlf. 48 70 76 36
tisvildehoejskole@gmail.com
www.tisvildehoejskole.dk

Er du vild med at strikke
vil du lære nyt
… eller blive endnu bedre end du er
vil du nyde andre “gale” strikkeres selskab
glæde dig over et par fridage - gerne med veninderne
bytte garn med andre
tage på tur til Paradisets Bamser
og nyde skolens dejlige - meget grønne og økologiske
mad - Så kom og strik med på

Tisvilde Højskole
18. - 22. oktober 2015

Vivian Høxbro deler af sin viden og begejstring for vores egen strikkede kulturarv fra 1800-tallet
- og hun vil lære sin Log-Cabin strikketeknik mm. fra sig og måske præsentere et par nye bøger, hvis de bliver færdige.
Hanne Pjedsted vil vise os sine super kanter, finesser og detaljer og hvem kan ikke bruge det.
Og måske blev du - som jeg - begejstret for Susanne Foghs plantefarvede fine garner - jamen, så er vi så heldige, at hun
vil lære os at lave et af sine fine hæklede tørklæder.
Aftnerne bliver fyldt med foredrag, snak og samvær og endda med god musik, såsom jazzens creme-de-la-creme - - og
man må strikke til, bare pindene klirrer i takt til musikken. Forholdene er venlige, Tisvilde er dejlig og selskabet bliver
godt - især hvis du kommer med!

Vivian Høxbro,

www.viv.dk - viv@viv.dk,
mobil: 3150 3975
Jeg har arbejdet som
strik-designer i 30 år
(free-lance, for
Hjertegarn, på Ugebladet Søndag osv. osv.) og skrevet flere bøger (Dominostrik,
Skyggestrik osv.). Jeg har undervist/holdt foredrag i mange land
(bl.a. USA og Japan). Mit liv har så at sige været som Joakim
von Ands, jeg bader bare ikke i penge men garn og søde strikkere.
Pension - åh, nej, jeg strikker stadig og arbejder hele tiden og
nyder hvert minut!
Til Strikkede ret i moduler (Log Cabin etc.) medbringes diverse
garn i samme tykkelse og farver, du kan lide. Pinde (gerne
strømpepinde), der passet til garnet. Desuden bruges nål og
saks. Der må påregnes lidt betaling for Undervisningsmateriale.
Til Stjerne-mønstre fra de gamle danske trøjer medbringes
almindeligt (rundt) garn i en (eller flere farver). Pinde (gerne
strømpepinde), der passet til garnet.
Desuden bruges en hjælpepind, og evt. lineal el. lign, så der
bliver overkommeligt at følge et mønster i diagram.
Der må påregnes lidt betaling for Undervisningsmateriale.

Hanne Pjedsted,

mobil: 4041 4775,
www.designstrik.dk hanne@designstrik.dk

”Strikker, seriøst … og for sjov”. Strikker altid… og har gjort
det siden 6-års alderen, så jeg erkende mig selv som en strikkenørd!
Lærer i billedkunst og håndarbejde, cand. pæd. i tekstilarbejde fra DPU. Tidligere leder af håndarbejdsskole og rektor
for håndarbejdsseminariet i Skals/ Textiluddannelsen i VIA
UC.Egen virksomhed: fra 2010 ”designstrik.dk”, med design
af strik samt opskriftarbejde for garnfirmaer, kurser og workshops, foredrag mv. Kunsthåndværk: Unika i håndstrik. Formand for strikkeforeningen ”Seriøst strik… for sjov”.
Til Fine finesser og delikate detaljer medbringes garnrester
i mellemkvalitet (helst uld/ uldblandinger og til f.eks. pindetykkelse 3½ og ikke knudrede og langhårede garner) og pinde
der passer til i tykkelsen (både jumper- og strømpepinde).
Kompendium koster 10-20 kr.
Til Fine kanter medbringes garnrester i mellemkvalitet (helst
uld/ uldblandinger og til f.eks. pindetykkelse 3½ og ikke
knudrede og langhårede garner) og pinde der passer til i
tykkelsen (både jumper- og strømpepinde).
Kompendium koster 10-20 kr.

Garn bytte/sælge/købe aften:

Tag garn med (eller hvis der er andet strikke/hæklerelateret), som du vil af med (forære væk eller sælge).
Det skal være pakket i en lukket gennemsigtig plastikpose med tydeligt navn og også en pris på.
Disse lægges frem i løbet af søndagen og så handler vi
søndag aften - ikke før!

Susanne Fogh,

uldpedulle@gmail.com,
tlf. 4870 1230 eller
4733 3600.
Ejer af butikken:
Uldpedulle i Tisvildeleje.
Jeg har specialiseret mig
i plantefarvede garner. Jeg farver især de meget tynde af forskellige kvaliteter f.eks. merino/silke, demeter merino, ramie/
silke, dem bejser jeg med forskellige bejser, og farver dem alle i
samme farvebad, badene kan f.eks være birkeblade, egeblade,
stokroseblomster, rejnfang, løgskaller, cochenille og krap (røde
farver) 0g indigo (blå).
Jeg udnytter også efterbadene så jeg har samme nuancer fra
det mættede stærke 1 ste bad til de sarteste pastelfarver. På
den måde for jeg mange forskellige nuancer, som jeg blander
i de færdige hæklerier. Jeg er blevet inspireret af den franske
designer Sophie Digard og hendes tørklæder.
Til hæklede Uldpedulle-firkanter medbringes garn og
hæklenåle passende til garnet. Gerne bomuldsgarn i sjove
farver. Susanne medbringer også lidt bomuldsgarn, og du får
selvfølgelig mulighed for at købe af Susannes fine garner. Dertil
skal bruges hæklenål 2 mm.
Der må påregnes lidt betaling for Undervisningsmateriale.

