
Kære strikkepiger. 
Der er desværre kommet afbud fra vores underviser Marianne 
Middelhede Jensen. Det er af personlige årsager og hun var rigtig 
ked af at hun måtte melde fra. 
Så har jeg allieret mig med Dorte Merethe Lykke Jensen som har 
takket ja til at undervise os. Vi har for år tilbage haft hende med 
stor susses. 

Jeg vedhefter hvad Dorthe vil tilbyde – det er det samme som 
Marianne men ud fra Dorthes principper og undervisningsmetoder 

– bestemt ikke kedeligt. 
  
  
  

!   !   !  
”Leg med teknikker & materialer” 

Lørdag den 25.april kl.10.00-16.00 & søndag den 26.april kl.10.00-16.00 
  

Vi skal udforske forskellige teknikker hvor både ret- og 
vrangsiden er interessante. Teknikker der er anvendelige til 

tørklæder, beklædning med også boligtekstiler. Teknikker som: 
- Fang/tuck-mønstre der giver overflader med struktur på begge 

sider, her kan tegnes egne mønstre 
- Vævestrik hvor tynde- med også meget kraftige garner strikkes 

ind på vrangsiden og give gode kvaliteter til bl.a. tasker og 
overtøj. 

- Overspringsmønster/part der danner spændende flotteringer i 
mønstre på vrangsiden 



- Hulmønstre med feminine udtryk, hvor platin kan anvendes som 
fine farvespil 

- Trådholdsstrik hvor MC+L-knappen anvendes (på Brother), her 
kan flotteringerne benyttes og give spændende bagsider 

  
Alle teknikker strikkes på hovedapparatet, vi kommer derfor ikke til at anvende ribapparat denne weekend. 
Der bliver undervist ud fra Brother strikkemaskiner, men har du en anden type så husk instruktionsbogen, så 
finder vi nok ud af det. 
Jeg medbringer en masse prøver til inspiration. I arbejder individuelt med netop de teknikker I vil forbyde jer 
i. 
Der er mulighed for at fremstille unikke tørklæder, tasker, beklædning, metervarer til beklædning og 
interiør… eller en masse skønne strikkeprøver. 
  
Medbring: 
- Din strikkemaskine, hulslæde (hvis du har en), forlængerledning (hvis maskinen er elektronisk) evt. lampe, 
strikkebord, + div. tilbehør til maskinen som farveskifter til hovedapparat, platintrådfører, alle hulkort + evt. 
tomme kort / tang + instruktionsbøger. 
- Dine gode kvaliteter af garner (til sp. 2-8) hvad du har af forskellige materialer som uld, alpaka, sytråd, 
silke, glimmertråd, silkestål, mohair, hør... tyndt uld der også kan filte i vaskemaskinen 
- Garn til vævestrik, her kan også anvendes håndstrikkegarner som uld op til pind 5-6mm. 
- saks, skitsebog, målebånd, lommeregner. 
Materialeudgifter til kompendium må påregnes ca.60kr. Kurset er for begyndere og øvede. 
Jeg medbringer lidt forskellige garner I er velkommen til at købe af. 

!   !   !  

 !  
Jeg glæder mig til vi ses til en masse spændende maskinstrik. 

  
Med venlig hilsen 

Dorthe Merete Lykke Jensen 
 


