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strikkekafé høsten 2015
Hovedbiblioteket

Onsdag 26. august kl. 16.30-18.30
 

Steeking - eller montering, som vi sier på norsk
v/ Nina Figenschau 
Nina vil demonstre sine klippetips i strikkejakker. Kunsten å montere 
uten å bruke symaskin. Ta med en jakke som er klar til montering eller 
en prøvelapp. Se gjerne i bloggen til Nina: 
http://ninapetrina.blogspot.no/2014/02/klippetips-for-strikkejakker.html

Onsdag 9. september kl. 16.30-18.30 
Hekle mandala

v/ Heidi Storstad
Mandala er sanskrit og betyr krets, sirkel eller ring. En heklet mandala kan brukes som 

underlag til glass, til grytekluter eller settes sammen til større ting som for eksempel 
pledd. Denne gang nøyer vi oss med å hekle små mandala i bomullsgarn. Det er 

fint å bruke flere farger. Husk å ta med en heklekrok som passer til garnet 

Mandalahekling kan utføres i 
fargerike sammensetninger

i ring utpå ring, sirkel etter sirkel

Onsdag 23. september kl. 16.30-18.30

Makramehekling 
v/ Britt Schulz
Til makramehekling brukes det tynt heklegarn. Når man skal 
lære det, kan garnet godt være litt tykkere, men det er et poeng 
at garnet har god tvinn. Garn som for eksempel Bomull-sport fra 
Gjestal eller Järbo 8/4. Husk heklekrok som passer til garnet!

Onsdag 7. oktoberkl. 16.30-18.30

Nupereller
v/ Anne Bruvold

Nupereller brukes ofte til blondekant på bunader og lages i tynt hekle-
garn. Men det er ikke noe i veien for å lage nuperellekant på pulsvarmere 

i for eksemepl tynn alpakka, eller i tykkere garn lag en kant på et skjerf. Ta 
med egne skyttler hvis du har, men det er mulig å låne skyttler også



Fredag 9. oktober kl. 12.00-15.00

Tvebandstrikking
v/ Heidi Storstad og Vibeke Jensen-Aaris
En gammel teknikk som er verdt å presentere på nytt. Votter strikket 
i tveband blir veldig faste og tette, mer slitesterke, og man har glede 
av vottene i generasjoner. Votter tar lang tid å strikke, vi skal derfor 
konsentrere oss om pulsvarmere. Ta med garn som Finull fra Rauma, 
PT2 eller Tove fra Sandnes, gjerne 2 farger. Garn med z-tvinn egner seg 
veldig godt, men er ikke lett tilgjengelig i Norge. Husk strømpepinner 
2,5 mm.  Du vil også trenge en ekstra pinne. Mønster byr vi på!

Onsdag 21. oktober kl. 16.30-18.30
Fantastisk frø-strikking: FF-strikking
v/ Cathrin Nikolaisen
Det blir et fint mønster som ser avansert ut, men som er lett å strikke. Ta med ullgarn som passer til 
strømpepinne 3. Du trenger 2 ulike farger på garnet og gjerne 2 farger med kontrast. Det kan bli en 
fin effekt dersom det ene av de 2 fargene er flerfarget. Jeg skal lære deg å strikke dette mønsteret og å 
lage sokker med det. 

Onsdag 4. november kl. 16.30-18.30
Bokbyttedag
v/ Heidi Storstad
Har du ei håndarbeidsbok du ikke lenger trenger? Kanskje den kan bli en annens skatt? 
Ta den med til bokbyttedag. Glem ikke håndarbeidet ditt!

Onsdag 18. november kl. 16.30-18.30
Spør en strikker
v/ Heidi Storstad
Har du et strikkeproblem? Eller et hekleproblem? Trenger du hjelp til å tyde oppskriften? Er det en 
oppskrift du trenger hjelp til å finne? Eller leter du etter en helt spesiell strikkebok? Her er det hjelp 
å få. Og har du ikke behov for hjelp, så er det fint om du kommer allikevel. Glem ikke bundingen!

Onsdag 2. desember kl. 16.30-18.30
Pulsvarmere med flettede ugler
v/ Heidi Storstad og Vibeke Jensen-Aaris
Fletter som ikke går over for mange masker kan lett strikkes uten hjelpepinne. Vi legger opp til et 
par pulsvarmere med uglemønster. I modellen er det brukt Cotinga fra Dale og pinner nr. 4. 
Alternativt garn kan være Karisma fra Drops eller Alpakka ull fra Sandnes

Tette, gode pulsvar-
mere til kalde dager



Strikketreff høsten 2015
Kroken bibliotek

Mandag 31. august
Strikketreff
Ta med bundingen eller hekletøyet til biblioteket, velkommen til strikketreff!

Mandag 14. september
Tvebandstrikking v/ Heidi Storstad
En gammel teknikk som er verdt å presentere på nytt. Votter strikket i 
tveband blir veldig faste og tette, mer slitesterke, og man har glede av vot-
tene i generasjoner. Votter tar lang tid å strikke, vi skal derfor konsentrere 
oss om pulsvarmere. Ta med garn som Finull fra Rauma, PT2 eller Tove 
fra Sandnes, gjerne 2 farger. Garn med z-tvinn egner seg veldig godt, men 
er ikke lett tilgjengelig i Norge. Husk strømpepinner 2,5 mm.  Du vil også 
trenge en ekstra pinne. Mønster byr vi på!

Mandag 28. september
Makramehekling v/ Britt Schulz
Til makramehekling brukes det tynt heklegarn. Når man skal 
lære det, kan garnet godt være litt tykkere, men det er et poeng 
at garnet har god tvinn. Garn som for eksempel Bomull-sport 
fra Gjestal eller Järbo 8/4. Husk heklekrok som passer til garnet!

Mandag 12. oktober
Hekle mandala v/ Lene Regine Kjølås
Mandala er sanskrit og betyr krets, sirkel eller ring. En heklet mandala kan 
brukes som underlag til glass, til grytekluter eller settes sammen til større 
ting som for eksempel pledd. Denne gang nøyer vi oss med å hekle små 
mandala i bomullsgarn. Det er fint å bruke flere farger. 
Husk å ta med en heklekrok som passer til garnet!

Mandag 26. oktober
Bokbyttedag
Har du ei håndarbeidsbok du ikke lenger trenger? Kanskje den kan bli en 
annens skatt? Ta den med til bokbyttedag. Glem ikke håndarbeidet ditt!

Mandag 9. november
Pulsvarmere med flettede ugler
v/ Heidi Storstad og Vibeke Jensen-Aaris
Fletter som ikke går over for mange masker kan lett strikkes uten hjel-
pepinne. Vi legger opp til et par pulsvarmere med uglemønster. I modellen 
er det brukt Cotinga fra Dale og pinner nr. 4. Alternativt garn kan være 
Karisma fra Drops eller Alpakka ull fra Sandnes

Mandag 23. november
Hælfelling
Vibeke Jensen-Aaris
Hælfelling kan gjøres på mange vis. Vibeke Jensen-Aaris er klar med strik-
kepinnene og skal vise deg en måte å felle hæl på. En enkel klassisk modell 
som veldig anvendelig. Oppskrift får du hos oss. Husk garn og pinner!

Strikkekino
I samarbeid med 

Snarby Strikkestudio og 
Tromsø Biblioteks egen Strikkekafé 

kjører vi Strikkekino på 
Aurora kino Fokus 
annenhver onsdag.

På onsdager i oddetallsuker 
arrangerer Tromsø Bibliotek 

Strikkekafé 16:30-18:30, i den for-
bindelse kjører vi strikkekino samme 

dag i 7-tiden. 

På strikkekino er det være dempet lys 
på i salen slik at man lett kan følge 

med på både rette og vrange masker. 
Her får du muligheten til å nyte en 

god film av høy kvalitet sammen med 
andre engasjerte strikkere. 

På strikkevisningene vil det være 
med en kopp gratis kaffe eller te som 

serveres i salen.

Billetter til strikkekino kjøpes på 
vanlig vis, over skranke, på automat 

og på nett. Du finner visningene i 
det ordinære kinoprogrammet, men 

markert som strikkekino.

Velkommen på Strikkekino! 


