
Maskinstrikkekursus 2023.
Vi har igen været så heldige at Dorthe har sagt ja til at komme og
undervise os i endnu et spændende emne inden for maskinstrik.

 

       
 
 
 
Maskinstrik | Rib - riller – folder – plissé – struktur på ribapparat
Lørdag 18.marts kl.10-16 og søndag 19. marts kl.9-15 2023
 
Vi får en aktiv weekend med maskinstrik og tæmning af ribapparatet.
Vi skal udforske ribapparatet, der kan strikke meget mere end rib. Vi fremtryller interessante
overflader, der buler og bobler, er ruflet, folder og drejer…… Ribapparatet har et utal af
muligheder…
Vi strikker primært med uldgarn, men også forskellige garnkvaliteter til detaljer med tynd
silketråd, glimmertråd, sytråd, alpaka…

 
Jeg medbringer mange forskellige strikketeknikker til inspiration. Teknikker der er
anvendelige til kanter i stedet for de klassiske ribkanter og ombukningskanter, nogle der er
særlig gode til tørklæder, beklædning eller puder, hynder...
En weekend hvor jeg vil hjælp til med at du bliver dus med dit ribapparat.

 
Jeg håber, at du har et godt kendskab til at strikke på hovedapparatet (så som at slå
masker op, lukke masker af, flytte masker med dæknål, samle en tabt maske op, kender din
strikkemaskines indstillinger m.m.) Det er en stor fordel, så er det meget lettere at komme
godt i gang med ribapparatet og få en masse ud af kurset.

 
 

                           
 
 
 

Medbring:
- Tynde uldgarner med løbelængde omkring 500m/100gr, er dine garner tyndere, da kan

det strikkes med flere tråde. Også gerne uldgarn der kan filte + karteflor
- Garner til eksperimenter/farveeffekt kunne eksempelvis være:

blank tynd viskose, sytråd, glimmer tråd, tynd hør, silketråd, alpaka, krympegarner,
crepegarner som Z-spundet og eller S-spundet garner…

- En skilletråd, stærk glat tråd evt. kinesertråd  
- Strikkemaskine + tilbehør til din maskine, mønsterbog og instruktionsbog, hulkort,

ledning + forlængerledning hvis din maskine er elektronisk + stativ/bord evt. lampe
- Ribapparat + alt tilbehør + instruktionsbog



- Har du farveskifter til ribapparat medbring den + instruktionsbog.
- Saks, målebånd, notesbog, skriveredskaber

 
Jeg medbringer forskellige garner der kan købes af, bl.a. Z- og S-spundet effektgarn og lidt
karteflor. Du må påregne udgifter til strikkekompendium ca. 45 kr.

 
Jeg glæder mig til at se jer i Moltrup til en masse spændende strik og hyggeligt samvær.

 
Med venlig hilsen Dorthe

 
Dorte beskriver sig selv som:

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 idéudvikling, tekstilkunst, strikdesign 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.

 
Kort om hvordan du arbejder, hvad du er optaget af, hvordan du søger din inspiration osv.:

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 Moltrup Skole, Møllesvinget 38, 6100 Haderslev

 
Dato: lørdag den 18 og 19 marts 2023

 
Deltage betaling: 1.160 kr./1.310 kr. for medlemmer /ikke medlemmer plus kompendium
45 kr. (betales til Dorthe) incl. kaffe/te og kage

 
Deltagerantal: max 12 min 8

 
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2023

 
Kontaktperson for spørgsmål og tilmelding er:
Marie Didriksen
Tlf. 30951180
Mail: Skovly.didriksen@privat.dk

 
Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste,(tilmeldingen er da bindende), samt
oplysninger vedr. betaling, forplejning og andre relevante oplysninger.

 
   



 
 
 

Dorthe Merete Lykke Jensen | Tekstildesigner | instagram: @dorthemeretelykkejensen


