
Maskinstrikke kursus 
Ved. Dorthe Merete Lykke Jensen 

”Leg med teknikker & farver & materialer” 
Lørdag den 2.april kl.10.00-16.00 & søndag den 3.april kl.9.00-15.00 

  
Vi skal udforske forskellige teknikker hvor både ret- og vrangsiden er interessante. 
Teknikker der er anvendelige til tørklæder, beklædning men også boligtekstiler som 
puder. Teknikker som: 
- Fang/tuck-mønstre der giver overflader med struktur på begge sider. Måske du 
tegner eget strukturmønster eller kombinere tuck med platin og arbejder med 
farvespil i garnerne. 
- Vævestrik hvor sytrådstynde garner, men også meget kraftige garner (til ex. pind 
5mm) strikkes ind på vrangsiden. Teknikken giver gode kvaliteter til bl.a. lette 
tørklæder, kraftige tasker og overtøj. Her er rig mulighed for at lege med 
farveområder og forskellige garnkvaliteter på en vrangbund. 
- Overspringsmønster/part der danner flotteringsmønstre på vrangsiden 
- Hulmønstre med feminine udtryk, hvor platin kan anvendes som fine farvespil 
- På Brother maskiner der har MC og L knap, kan strikkes trådholdsstrik. En teknik 
der både giver florlette blondelignende tekstiler men også faste tekstiler til ex. puder 
og overtøj hvis tekstilet valkes/filtes. 
  
Alle teknikkerne strikkes på hovedapparatet, vi kommer derfor ikke til at anvende 
ribapparat denne weekend. 
I har forskellige strikkemaskiner, det er derfor meget vigtigt, at du husker alle 
instruktionsbøger, så vi sammen finder ud af, hvordan din maskine strikker de 
forskellige teknikker. 
Jeg medbringer en masse prøver til inspiration. I arbejder individuelt med netop de 
teknikker I vil fordybe jer i. 
  
 Jeg håber, at kurset bliver godt modtaget og glæder mig til at komme til jeres 
tekstilkreds igen, I er sådan et hyggeligt hold. 



  
Sådan arbejder jeg: 
Naturen er min store inspirationskilde. På min færden rundt i naturen dukker nye 
mønstre op om det er bark, græsstrå, tordenhimlen, pløjemark, bjergformationer… 
inspiration der kan blive til nye mønstre i strik, former eller 
materialesammensætninger 
  
Medbring: 
- Din strikkemaskine og evt. hulslæde, vigtigt at det hele fungerer optimalt. Kabel + 
forlængerledning (hvis maskinen er elektronisk) + div. tilbehør til maskinen, platin 
trådfører, alle hulkort + evt. tomme kort / tang + alle instruktionsbøger.   
- Dine gode kvaliteter af garner (ms sp. 2-8) hvad du har af forskellige materialer som 
uld, alpaka, sytråd, silke, glimmertråd, silkestål, mohair... tyndt uld der også kan filte 
i vaskemaskinen 
- Garn til vævestrik, måske en masse garnrester ex. håndstrikkegarner pind 2½mm til 
5mm. 
- saks, skitsebog, målebånd, lommeregner. 
Materialeudgifter til kompendium må påregnes ca.60kr. Kurset er både for begynder 
og øvede. 
Jeg medbringer lidt forskellige garner (primært tyndt merino uld) I er velkommen til 
at købe af. 
  
Dorthes baggrund for at undervise: 
Tekstildesigner fra Designskolen Kolding og håndarbejdslærer fra Skals tekstil 
seminarium. 
2008-2022 højskolelærer på Skals Højskole for design og håndarbejde. 2008 udøver 
freelance designopgaver og undervisning. 
Foredragsholder om ideudvikling, tekstilkunst, strikkedesign m.m. 
Udøvende tekstilkunstner med bl.a. udstillinger v. Danske Kunsthåndværkere og 
Designere 
  
Undervisningserfaring: 
Jeg har siden 2008 undervist i håndstrik, maskinstrik, idéudvikling, formfiksering, 
indfarvning af garn og stof, redesign m.m. Undervisning har også fundet sted i Norge 
og på Færøerne, hvor mit seneste undervisningsprojekt i udlandet førte mig til 
Mongoliet. 
  
Dato: 2.-3. april 2022 
Tid: kl. 10-16 lørdag 9-15 søndag 
Sted: Moltrup skole, Møllesvinget 38, 6100 Haderslev 
  



Deltagerbetaling; 890,- kr. for medlemmer /1040,- kr. for ikke medlemmer, plus 
kompendium til 60 kr. Som betales på kurset hvis det ønskes. inkl. Kaffe/ the og 
kage  
  
Tilmeldingsfrist:  tirsdag den 1. Marts 2022 – tilmelding efter først til mølle 
princippet! 
  
Tilmelding til: Kontaktperson Marie Didriksen tlf. 3095 1180 el. mail. 
Skovly.didriksen@privat.dk 
Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, 
betalingsfrist og andre relevante oplysninger. 
  
I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører tovholder sig hos de 
tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris. Det vil 
f.eks. sige at : ved  7 tilmeldte vil prisen blive omkring  1150,- /1300,-kr, bliver der 
12 tilmeldte bliver kurset tilsvarende billigere..


