
Kendte og ukendte strikkefænomener.  
En del af Værkstedsugen 2020

Kreativ strik – no limits.  
Kan du strikke ret, kan du alt!

15. - 21. november 2020

Strik uden grænser



Strik uden grænser – vi skaber selv
Har du lyst til at slippe grænserne og prøve noget nyt? Vi du lære at udfordre strikningen og undersøge, 
hvad den kan? Så læs videre her.

I løbet af ugen vil vi bygge et forløb op, hvor vi bevæger os hen over kendte og ukendte 
strikkefænomener. Vi vil krydse grænser for, hvad der kan lade sig gøre og udfordre os selv og hinanden. 
Der vil være samarbejde og individuelle projekter.

Du vil møde ”det grænseløse strik”, og vi vil tage på eventyr på både pind 3 og pind 20. Måske møder 
du masker, du aldrig før har set – eller måske ser de bare anderledes ud. Vi vil bevæge os rundt i et hav af 
materialer, du ikke har tænkt på kunne strikkes. Vi vil være åbne, og alt kan ske i denne uge.

Jeg er meget optaget af strikkeprocesser, derfor vil vi også i denne uge have mere fokus på proces end 
projekt.

Kan du strikke ret – kan du alt.

Tilmelding 
Pris: 4.850 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).  
5.350 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside:  
www.rhskole.dk (under KORTE KURSER) eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

 Underviser
Mette Larsen
Mette Larsen, som bor i Blans ved Sønderborg, var 2015 med i Den Store Strikkedyst på TV Syd, hvor 
hun nåede til finalen. Mette har udviklet en helt unik og vild strikkeretning. Hun er meget optaget af 
selve strikkeprocessen og hvordan den i mødet med andre strikkere kan udvikles. Hun har holdt utallige 
workshops og foredrag i hele landet.

Medvirkende
• Anja Rykind-Eriksen, forstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.
• Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi. 
• Rikke Hvid, uddannet beklædningsdesigner fra Designskolen Kolding med efteruddannelse som 

konstruktør og drapør. Har undervist på Designskolen Kolding, Skals – Højskolen for Design og 
Håndarbejde og Erhvervsakademiet Sydvestdanmark i mange år. Ved siden af sit undervisningsarbejde 
laver Rikke unika produktion af tøj og tasker, syr beklædning til private og laver designs til forskellige 
brands.

Materialeudgifter
Du skal medbringe: alt hvad du kan bære af garn og perler, bånd, knapper, evt. en gine, pelsgarn, 
effektgarn, garn du har opgivet, ufoer (projekter du ikke kan få færdig eller har opgivet). Medbring gerne 
et udvalg af strikkepinde (især strømpepinde nr. 3 – men ikke i træ) og hæklenåle i forskellige størrelser.
Der er ingen grænser for, hvad vi kan bruge af materialer. Gå evt. ind på Mettes facebookgruppe KREATIV 
STRIK – NO LIMITS og se mere. Der vil være mulighed for at købe strikkekits og hjemmespundet Artyarn. 
Mette har udgivet to strikkemanualer, som kan købes på kurset.

Kursusbeskrivelse M
ette Larsen



15.
nov.

Søndag den 15. 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.

16.
nov.

Mandag den 16. 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: ”Bæredygtig mode”. Foredrag 
v/ Rikke Hvid.

17.
nov.

Tirsdag den 17. 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.

18.
nov.

Onsdag den 18. november
Kl. 13.00-17.30: Vi tager bussen ud i det syd-
jyske med kaffe, gåtur og kulturelt Indslag. 
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med vejledning.

19.
nov.

Torsdag 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: Åbent værksted med vejledning.

20.
nov.

Fredag den 20. 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.
Kl. 21.00: Fernisering for alle kursister.
Derefter ostebord og festhygge m.m.

KursusprogramM
ette Larsen



21.
nov.

Lørdag den 21. november
Kl. 9.00: Morgensang. Derefter afrejse.

Alle dage er der morgenmad kl. 8, morgensang 
kl. 9, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe 
kl. 21.

Kursusprogram

Værkstedsugen 2020 på Rødding Højskole 
har aktiviteter på fem værksteder:
1) Skaftevæv. Et værkstedskursus. Struktur og 

leg på væven.
2) Sting på sting på sting. Broderi i rigelige 

mængder.
3) Strik uden grænser. Et værkstedskursus.
4) Farverige fibre, råuld og ArtYarn. Et spinde-

kursus.
5) Filt så det passer. Nunofiltede overdele med 

finesser.

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


