
Skønne strikkede kanter med struktur og farvespil
Kan bruges både til håndstrikkede og maskinstrikkede modeller

v./ Dorthe Merete Lykke Jensen

Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 18-21.30

Denne aften, skal vi boltre os med farver, garntyper og strikketeknikker der er særlig velegnet til
kanter som gode alternativer til den klassiske ribkant.
Du præsenteres for kanter og strikketeknikker der er anonyme og dem der ”larmer” lidt mere, dem
der gør din bluse unik. Kanter med farvespil, kanter der giver en fast fletstruktur, kanter med
balloneffekt på ærmet m.m. Måske kanter til dit næste strikkeprojekt? Kanter der kan anvendes på
håndstrikkede modeller, men også kombineret med maskinstrik. Vi kommer ligeledes omkring
at slå op med åben opslagning. Nybegyndere som øvede strikkere kan deltage.
Medbring dit yndlingsgarn i en basisfarve du ofte anvender, samt lækre garnrester der
farvemæssigt passer til, gerne nogle garnrester som mohair, hør, uldtyper, effektgarner,
glimmergarn, blanke garner… Medbring strikkepinde der passer til dine garner og andet
strikkegrej.
Ønsker du at kombinerer maskinstrik med håndstrikkede kanter? Medbring 5 maskinstrikkede
prøver på 32 masker, omkring 25m pr. 10cm i garn der passer til pind 3-3½mm. Prøverne må ikke
være aflukket.
Vi ses i Haderslev til en masse skøn strik.

Dorthe Merete Lykke Jensen
Strikkedesigner og underviser
Instagram: @dorthemeretelykkejensen

Her beskriver Dorte sig selv med disse ord:

Undervisningserfaring:

Tekstildesigner fra Designskolen Kolding og håndarbejdslærer fra Skals tekstil seminarium.

2008-2022 Højskolelærer på Skals Højskole for design og håndarbejde.

Jeg udøver freelance designopgaver og undervisning.

Foredragsholder om idé udvikling, tekstilkunst, strikdesign m.m.

Udøvende tekstilkunstner med bl.a. udstillinger v./ Danske Kunsthåndværkere og Designere

Kort om hvordan jeg arbejder, hvad jeg er optaget af, hvordan jeg søger min  inspiration osv.:



Jeg har siden 2008 undervist i håndstrik, maskinstrik, idéudvikling, formfiksering, indfarvning af
garn og stof, re design m.m. Undervisning har også fundet sted i Norge og på Færøerne, hvor mit
seneste undervisningsprojekt i udlandet førte mig til Mongoliet.

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 bliver til nye
mønstre i strik, overflader, former eller materialesammensætninger.

Kurset afholdes på: Bispen, 6100 Haderslev

Dato: Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 18-21.30

Deltagerbetaling: 270 kr. for medlemmer og 320 kr. for ikke medlemmer incl. kaffe/kage

Deltagerantal: max 20, min. 12

Tilmeldingsfrist. 20. sept. 2022

Kontaktperson for spørgsmål og tilmelding er:

Marie  Didriksen

Tlf. 30951180

Mail: Skovly.didriksen@privat.dk

Efter endt tilmeldingsfrist udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling og andre relevante
oplysninger.

mailto:Skovly.didriksen@privat.dk

