
17. - 23. november 2019

I vil krydse grænser for, hvad der kan lade sig 
gøre, og udfordre jer selv og hinanden inden-
for strik.

Strik - uden grænser
Værkstedsugen 2019
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Pris: 4.750 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 
5.250 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside:  
www.rhskole.dk (under KORTE KURSER) eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Mette Larsen var i 2015 med i Den Store Strikkedyst på TV Syd, hvor hun gik helt til 
finalen. Herefter udviklede hun sin egen helt unikke og vilde strikkeretning, og hun 
har afholdt utallige workshops og foredrag i hele landet. Mette arbejder meget og 
mest med strikkeprocessen. Hun er vild med at møde andre strikkere og i erfarings-
udvekslingen udvikle sin strik endnu mere.

Tilmelding

Kursusvært

Medvirkende

Materialeudgifter

• Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.
• Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.
• Claydies: Tine Broksø og Karen Kjældgaard-Larsen, eksperimenterende, 
• utraditionel keramikerduo med original, kunstnerisk og kommenterende tilgang
•  til og bud på klassiske brugsgenstande.

Du skal medbringe alt, hvad du kan bære af garn og perler, bånd, knapper, pelsgarn, 
effektgarn, garn du har opgivet, ufoer, projekter du ikke kan få færdig eller har opgivet 
samt et udvalg af strikkepinde og hæklenåle i forskellige størrelser. Der er ingen grænser 
for, hvad vi kan bruge af materialer. Hvis du har en gine, så tag den bare med – Mette 
holder af at bruge gine i sin undervisning. Gå eventuelt ind på Mettes facebookgruppe 
”Kreativ strik - no limits” og se mere. Der vil være mulighed for at købe strikkekits og 
hjemmespundet Art yarn.

Strik uden grænser – vi skaber selv!

Har du lyst til at slippe grænserne og prøve noget nyt – give slip på regler og alt, 
hvad du har lært om, hvad man kan og ikke kan inden for strik? Så læs videre her!
Vi vil i løbet af ugen bygge et forløb op, hvor vi bevæger os hen over kendte og u-
kendte strikkefænomener. Vi vil krydse grænser for, hvad der kan lade sig gøre og 
udfordre os selv og hinanden. Der vil være både samarbejde og individuelle projekter.

I løbet af ugen vil du møde det ”grænseløse strik” og ”gobelin-amok-strik”, og vi 
vil følge DE3MASKER på et eventyr, hvor du vil møde masker, du aldrig har set før. 
DE3MASKER rejser ud i verden og møder andre masker. Måske møder de masker, 
de ikke kan lide, eller masker, som ikke snakker samme sprog. Men vi vil være åbne 
og lade alt ske i denne uge. Måske maskerne genforenes i sidste ende – måske ikke.

Det kræver ingen store forudsætninger for at deltage i kurset. 
Kan du strikke ret – kan du alt!

Kursusbeskrivelse M
ette Larsen, fra  D

en Store Strikkedyst på 
TV2 Syd 2015



Søndag den 17. november
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, 
indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst 
v/ Anja og Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til ugens 
forløb i værkstedet v/ Mette Larsen.

Mandag den 18. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 13.00-13.45: Rundvisning på højskolen 
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Foredrag: ”Fra tanke til ting” 
v/ Claydies.

Tirsdag den 19. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Sang- og fortælleaften  
v/ Mads Rykind-Eriksen.

Onsdag den 20. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 13.00-17.00: Vi tager bussen ud i det 
sydjyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted 
med vejledning.

Torsdag den 21. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted 
med vejledning.

Fredag den 22. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik 
v/ Mette Larsen.
Kl. 19.00: Afslutningsmiddag og festaften.
Kl. 21.00: Fernisering for alle kursister.
Derefter ostebord og festhygge m.m.

Kursusprogram
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Lørdag den 23. november
Kl. 9.00: Morgensang. 
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der 
morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12,
aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Værkstedsugen 2019 på Rødding Højskole 
har aktiviteter på 6 værksteder:
•   Skaftevævning. Magiske garner på nye  
      måder.
•   Broderi. Fladstingsfornemmelser.
•   Keramik. Model og støbeform.
•   Botanisk plantetryk. Tema og variation.
•   Strik. Strik uden grænser.
•   Hækletøj. Hækling til beklædning.

Morgensang, foredrag og udflugter er 
fælles for de seks hold.

Inspirerende undervisningslokaler
I 2013 blev skolens gamle stald og lade bygget 
om for 20 millioner kroner, så bygningerne 
i dag fremstår med nogle af Danmarks mest 
moderne kreative værksteder, indrettet i et 
spændende, arkitektonisk miljø. Året efter blev 
Solgården, hvor forskellige tekstilværksteder 
holder til, renoveret: vævning, tekstiltryk, filt-
ning, strik, syning og farvning udfolder sig her. 
Rødding Højskole er stolt over at byde dig vel-
kommen i spændende bygninger med kreative 
værksteder, hvor vi ved, du tænker: ”Her vil jeg 
gerne være.” 
 
Værkstedsugen 2019 summer af aktivitet de 
forskellige værksteder. Selv om du kun kan del-
tage på et hold, vil du opleve det som en ekstra 
inspiration, at se de andre værksteder udfolde 
sig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en 
kreativ højskoleuge!
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