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lørdag 2. november 2019
kl. 9 - 17 på Flensborghus og i Aktivitetshuset



Vær med til 
Sydslesvigs Strikkefestival
Vi vil gerne invitere dig og din strikke-
gruppe til Strikkefestival den 2. november 
2019 i Flensborg. Sydslesvigs Strikke-
festival har i år som emne ”Nordisk Strik”. 
Vi byder på syv spændende workshops, et 
oplæg af Vivian Høxbro om strik i Dan-
mark og Norden, samt muligheden for at 
udstille dit eget strikkede kunstværk om 
Nordisk Strik! 

Det detaljerede program kan du finde på 
www.aktivitetshuset.de  

For at deltage i Strikkefestivalen, vælger 
du én workshop og tilmelder dig enten på 
tlf. +49 (0)461 150140 eller mail akti@sdu.de. 
Du får så nærmere oplysninger angående 
materiale til din workshop, dagens udstil-
ling og program.  
 
Desuden strikker du - enten alene el-
ler sammen med din strikkegruppe - en 
genstand, der passer til emnet ”Nordisk 
Strik”. Det strikkede kunstværk afleveres 
lørdag morgen på Flensborghus og mens 
du deltager i workshoppen og lytter til fore-
draget, forberedes der en udstilling med 
deltagernes strikkede kunstværker. Efter 
workshopperne holder vi en fernisering på 
strikkeudstillingen og skåler på dagen! 

Tilmelding 
fra den 6.6. - 18.10.2019

på tlf. +49 (0)461 150 140
eller mail til akti@sdu.de 

Pris: 25 € / ungdomsrabat 50 %

Workshops

1. Skyggestrik
v/ Angelika Richter 

2. Teknikker i Fair Isle 
v/ Ruth Sørensen 

3. Baltiske vanter på tynde pinde
v/ Bodil Munch 

4. Strik sokker efter Emil Nolde 
v/ Karna Søgaard

5.	Norsk	flerfarvestrik	-	 
fokus på vanter/handsker
v/ Anne Heiberg 

6. Neverkont
v/ Birgit Petersen

7. Strikkede sjaler -  
med Islandsk inspiration 
v/ Helga Jóna Thórunnardóttir

Programmet

9.00 Velkomst 

9.30 - 11.30 Workshop 

11.30 - 12.30 Frokost

12.30 - 13.30 Foredrag

"Med hilsen fra vore formødre"
v/ Vivian Høxbro 

13.30 - 16.00 Workshop

16.15 Fernisering 


