STRIKKEKAFÉ
HØST 2018

Program strikkekafe høsten 2018
Vi fortsetter med strikkekafé hver onsdag kl 17001900 ved hovedbiblioteket.
«Strikk og lær»: Da er det et bestemt tema. Det er
selvsagt lov å komme selv om du ikke vil lære det
som er tema den dagen. Ta med bundingen (eller
det håndarbeide du vil holde på med) og kom!
Dersom det er tid, kan man få hjelp med andre
saker.
«Strikk og skravl»: Her er det rom for å få hjelp til
å finne mønsteret du leter etter. Eller kanskje du
trenger hjelp med prosjektet ditt? Det er alltid noen
som hjelper deg på bibliotekets strikkekafe!
«Strikk og lytt»: Len deg tilbake, slapp av og nyt å
bli lest for mens pinnene går! Det blir selvfølgelig
også tid til skravling 
Vi serverer kaffe (20 kr) og te (5 kr).
Velkommen til en inspirerende og trivelig høst!
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29. august: Strikk og lær - pjoning
Pjoning er hekling hvor du kun bruker
kjedemasker i det ene maskeleddet.
Mønster skapes ved å velge om du
hekler (pjoner) i forreste eller bakerste
maskeledd. Hedvig Mortensen fra
Kvaløysletta husflidslag har pjonet
massevis av votter. Hun skal vise
oss teknikken. Hvis du har lyst å lage
egne votter, tar du med tykt garn som
f.eks. Rauma Vamesegarn, Sandnes
Fritidsgarn eller annet garn i lik tykkelse
og heklekrok som passer til. Det kan
være fra nr 4 mm til 5 mm.
5. september: Strikk og skravl
Vi drikker kaffe og te, skravler om nye og gamle
håndarbeidsbøker og andre bøker, mens vi lar pinnene gå.
12. september: Strikk og lær – om stopping og lapping
Å reparere klær har blitt en trend. Og godt er det, da kan
yndlingsplaggene få leve litt lengre. Tove Frønning viser oss
hvordan man strikker lapper for å reparere ullsokker og andre
strikkede plagg. Ta med hullete strømper, garn og pinner og
selvsagt ei fin stoppenål!
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19. september: Strikk og lytt
Nyt å bli lest for mens pinnene går.
26. september: Strikk og lær – om belter og band
Har du tenkt på at du kan
strikke deg et belte istedenfor å
kjøpe deg et? Da slipper du først å
lete etter en butikk som selger
belter, og deretter slipper du å lete
etter et belte i rett farge og med
rett lengde. Kom på strikkekafeen
for å lære hvordan du kan ordne
dette selv. Jeg lærer deg gjerne å strikke snor/belte. Jeg gir
informasjon om ulike teknikker og tips om hva du bør tenke på
når du skal strikke dette. Vi prater også om hva man
ellers kan bruke snor/belte til, f.eks. bokmerker. Dette er et
egnet prosjekt for å bruke restegarn.
Hilsen Cathrin Nikolaisen fra Kvaløysletta husflidslag.
3. oktober: Strikk og skravl
Vi drikker kaffe og te, skravler om nye og gamle
håndarbeidsbøker og andre bøker, mens vi lar pinnene gå.
10. oktober: Strikk og skravl
– om å strikke ovenfra og ned
Å strikke gensere og jakker ovenfra
og ned er blitt mer og mer vanlig.
Metoden gir frihet til å forme
plagget slik at det passer til
kroppen som skal bruke det. Anne
Bredrup og Heidi Storstad kommer
med triks og knep til hvordan du
skal gå fram for å skape
yndlingsplagget ditt. Og vi vil veldig
gjerne se ditt yndlingsplagg og
høre hvordan du har laget det.
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17. oktober: Strikk og lytt
Nyt å bli lest for mens pinnene går

24. oktober: Midlertidig opplegg og sammenmasking
Midlertidig opplegg er kjekt å kunne. Hvis du skal strikke
jakke ovenfra og ned, er det fint å legge opp midlertidig. Når
du har strikket ferdig jakken, kan du vurdere hvordan du vil
strikke kanten. Perlestrikk? Vrangbord? Er halsen for vid,
skal jeg ta inn litt masker? Eller vil jeg ha en annen farge enn
hovedfargen? Sammenmasking er også kjekt å kunne. Det gir
et mer elastisk overgang, du får ingen harde sømmer på f.eks.
pulsvarmere som er strikket på tvers, skuldre eller på sokker.
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31. oktober: Strikk og skravl
Vi drikker kaffe og te, skravler om nye og gamle
håndarbeidsbøker og andre bøker, mens vi lar pinnene gå.
7. november: Strikk og lær – minibobler på en snor
Gydas minibobler pynter opp! Det er to omganger med
vevestrikk som kan brukes i hva det skal være! Hvorfor ikke
strikke deg et panneband, pulsvarmere eller skjerf i denne
teknikken? Ta med litt tykt garn, f.eks. Karisma fra Drops og
pinner som passer til. Gyda Alvarstein fra Tromsø husflidslag
hjelper deg i gang.
14. november: Strikk og lytt
Nyt å bli lest for mens pinnene går
21. november: Strikk og lær – om sjal
Sjal strikkes i mange former
og i forskjellige typer garn. Vi
ser på noen sjal og snakker
om smarte løsninger for
ikke å så stramme kanter, vi
snakker om garnvalg og andre
lure løsninger. Ta med ditt
yndlingssjal, vis det fram og
fortell om det. Anne Bredrup og
Heidi Storstad er vertinner.

28. november: Strikk og skravl
Vi drikker kaffe og te, skravler om nye og gamle
håndarbeidsbøker og andre bøker, mens vi lar pinnene gå.
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5. desember: Strikk og lær – armband i makrame
Vel, denne gangen blir det ikke strikking på menyen. Men
ta gjerne med strikking hvis du ikke vil lage armband. Skulle
fristelsen til å lage armband bli for stor, så er det bare å gå i
gang med bomullsgarn. Britt Schulz fra Tromsø husflidslag vil
demonstrere knutene for deg.

12. desember: Strikk og lytt – og litt hekling
Denne kvelden vil stå i adventens tegn. Lene Kjølaas vil sette
oss i den rette julestemning ved å lese for oss. Etterpå kan vi
hekle litt julepynt. Ta med heklegarn i julefarger og krok som
passer til.
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i samarbeid med Kvaløysletta husflidslag og Tromsø husflidslag

