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Workshop - Forår 2020

Patentstrik
Undervise: lise kamstsrup 
www.knitvonkamstrup.com

En dag hvor vi forbyder os i patentstrik, dens regler og
love og ikke mindst, de strikke muligheder 
denne strikketeknik giver os med to flotte sider.
Vi starter med hel og halvpatent i ensfarvet og forby-
der os i denne tekniks ud og indtagninger, 
og hvordan vi får retrillerne til at ”bevæge” sig hen over teknikken
Vi skal lære at slå op og lukke af, i de forskellige teknikker der passer til ensfarvet og tofar-
vet patent.
Når vi har basisfærdighederne går vi over til tofarvet patent, hvor vi tager ind og ud og laver
forskellige mønstre og snonninger. Vi lærer teknikke både hvor vi strikker frem og tilbage, og
hordan vi strikker rundt.
Medbring uldgarn i to kontrastfarver til pind nr. 3-3,5 mm.,samt rundpind der passer til.

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 9.30 til kl. 15.30
Skælskør Bibliotek - Mødesal
Pris: Kr. 500,00 incl. kompendium - Max 14 deltager..
Der bydes på kaffe/te og kage om eftermiddagen.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

mød os på faCeBook - søg: kreativ oplysnings kreds. synes godt om kok.  
nyheder, billeder og andre informationer, kan læses/ses på facebook.

Garn farvet med urter 
Underviser: inga rós eiriksdóttir - dalmose

Målgruppe: Personer der strikker eller syer og
ønsker at kunne farve i naturfarver.  Oplæg om
farvning af materialer, favning af garn,stof eller papir.
Hvilke urter giver hvilken farve og hvordan frem-
hæves farven
Medbring:
Materialeudgifter kr. 150,00 betales til Inga

Sted: Eggeslevmagle Skole - Billedkunst lokalet
Parkering overfor Tanken på Næstvedvej.
Tid: Lørdag den 01. februar 2020 kl. 10.00 til kl. 16.00 

Pris: 8 undervisningslektioner kr. 350,00 - Max 10 deltager.

Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk
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