STRIKKEKAFÉ
VÅREN 2019

Strikkekafe ved hovedbiblioteket våren 2019
Også denne våren blir det strikkekafé hver uke
onsdager kl. 17-19. Med oss på laget har vi frivillige
fra husflidslag som bidrar med å lære bort et tema.
Arrangementet er gratis.
Vi serverer kaffe (20 kr) og te (5 kr).
Velkommen til en inspirerende vår!
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Strikk og lær
– om sokker
Vi trenger sokker for
å holde oss varme på
føttene. Det finnes
mange bøker om å
strikke sokker. Og det
finnes mange måter å
strikke sokker på. Fra
tåa og opp. Med hel som
strikkes til slutt. Med rundfelling i tåa. Og enda
mange flere måter. Vi finner fram alt vi har i hyller
av bøker med sokke-strikking. Fortell gjerne hva
som er din favorittoppskrift på sokker!

23. januar

Strikk og lær
– om å strikke «på
engelsk»
Mange synes det
er vanskelig å følge
oppskrifter på andre
språk. Vi har funnet
fram to forskjellige
oppskrifter på engelsk
og du kan velge mellom
ankelsokker eller ørevarmer. Ta med garn og
pinner til det du vil strikke.

30. januar

Strikk og skravl
Ta med det håndarbeidet du har lyst å holde på
med. Hvis du trenger hjelp til prosjektet ditt, så er
det mulig å få det.

PROGRAM

16. januar
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6. februar

Strikk og lær – votter
fra Tanadalen
Vi får besøk av Kirsti
Synnøve Suongir.
Hun er forfatteren av
boka «Samevotter
fra Tanadalen». Kirsti
forteller om hvordan
hun har samlet inn
mønster og lærer oss
hvordan vi strikker vottene. Ta med garn som
f.eks Finull og pinner som passer til.

13. februar

Strikk og lær – et
nålefiltet hjerte
Nålefilting er ikke
akkurat strikking,
men av og til er
det gøy å prøve
på noe annet. Og
hvorfor ikke lage
et hjerte som du
kan gi til noen på
Valentindagen? Ta
gjerne med egne nåler og ull, men vi har litt
på lur for deg som vil prøve. Hvis ikke, kan du
strikke. Eller hekle.

20. februar

Strikk og skravl

Strikk og lær - englemasker
eller kjærlighetsknuter
Kjært barn har mange
navn. Denne onsdagen er
heklinga i fokus. Du kan lage
de nydeligste sjal i denne
teknikken. Ta med det garnet
du vil og krok som passer til.
Teknikken er veldig egnet til lodne garntyper og
gjerne litt tykt garn og tykk heklekrok. Da blir du
fort ferdig. Katrine Wennevold har laget mange
sjal i kjærlighetsknuter. Hun hjelper oss i gang
med vårt nye prosjekt.

6. mars

Strikk og lær – Brioche
Eller patentstrikking
om du vil.
Brioche er populært
som aldri før. Teknikken
brukes nå for tiden mye
i sjal, men det er også
mulig å bruke den i
andre prosjekt. Gyda
Alvarstein har mye
erfaring og deler villig sin kunnskap med oss. Ta
med garn i to farger med kontrast og pinner som
passer til.

13. mars

Strikk og skravl

PROGRAM

27. februar
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20. mars

Strikk og lær – om votter og pulsvarmere
Votter og pulsvarmere kan strikkes i mange
slags teknikker. Vi tar fram bøker om tema
og ser på forskjellige teknikker som egner
seg til votter. Ta med dine hjemmelagede
yndlingsvotter og fortell oss om dem.

27. mars

Strikk og lær – design din egen vott
Ved hjelp av diagram kan du designe ditt
eget vottemønster. Vi kan la oss inspirere av
bøker eller internett. Gyda Alvarstein har laget
diagram vi kan bruke. Ta gjerne med garn og
pinner hvis du vil strikke litt underveis.

3.april		

Strikk og skravl

10. april

Strikk og lær -blondestrikking
Kan du strikke
rett og vrang?
Kan du strikke to
masker sammen?
Da kan du alt
du trenger for å
strikke blondestrikk.
Teknikken brukes
oftest i sjal, men kan
også brukes i andre
plagg, som f.eks
gensere, votter,
sokker og mye mer.
Anne Bruvold og
Heidi Storstad viser vei.
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Biblioteket stenger kl. 12 – påsken starter

24. april

Strikk og lær
– dominostrikking
Dominostrikking
kan brukes i mange
prosjekt. Det er
moduler som strikkes
sammen underveis.
Vi ser litt på nett hva
andre har laget. Og
så tar vi fram bøker
om dominostrikking og
finner et prosjekt vi kan
prøve på. Ta med garn
du vil bruk, tynt eller tykt og pinner som passer
til.

PROGRAM

17. april
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i samarbeid med Kvaløysletta husflidslag og Tromsø husflidslag

