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Nina Hovda Johannesen / Maibritt Christensen:  
Ti-maskermønster 
Frankie Brown har utviklet et morsomt prinsipp for å strikke store flater; 
trekant, firkant eller sirkel. På alle formene begynner vi innenfra og strikker 
utover, nærmest i spiral. Dette får vi til ved hjelp av forkortede pinner og å 
plukke opp masker underveis. Vi strikker bare rette masker og har kun 10 
masker på pinnen. For at strikketeknikken skal komme til sin rett, kan det 
være lurt å bruke et garn med fargeskift, eller benytte sjansen til å bruke 
restegarn i forskjellige farger.   
Utfordringen i denne teknikken er å lære hjørneløsningene, og å regulere 
maskemengden i sirkelen, slik at den blir flat. 
Trekanten blir fine sjal. Sirkelen kan f.eks. brukes til fine puter eller en basker 
og firkanten kan bli tepper, veske, eller moduler til trøyer og jakker. 
Alle figurene blir et «Jeg skal bare…»-arbeid, ikke lett å legge fra seg. 
Vi har vært i kontakt med Frankie Brown, som synes det er flott at vi formidler 
teknikken hennes på kurs. Det er ikke anledning til å bruke hennes mønstre til 
produkter for videresalg. På Ravelrysiden sin oppfordrer hun brukere til å 
støtte forskning på nyrekreft hos barn. 
 
Ta med: restegarn eller garn med lange fargeskift. Strømpepinner, gjerne flere 
sett slik at du kan begynne på alle tre former.  

 

 
 

Nina Hovda Johannesen / Maibritt Christensen:  
Mamma Astrup 
 
Norges Husflidslag har et prosjekt, Rødlisten, for å ta vare på gamle teknikker 
som er i ferd med å bli glemt. Stjørdal husflidslag har valgt Mamma Astrup 
strikk som sitt rødlisteprosjekt. 
Ebba Astrups var fra 1890 årene bestyrerinne på et barnehjem i Trøndelag. 
Hun brukte denne teknikken til å strikke skjerf til barna, og det sies at 
teknikken var så enkel at barna selv lett kunne lære seg den. Å kunne strikke 
ga jo en mulighet for inntekt. 
Teknikken er en form for rillestrikk, der en strikker med en farge den ene 
veien, og så med en kontrastfarge tilbake. En strikker alltid rett. Mønsteret 
dannes av at maskene til mønsterfargen løftes av på den ene pinnen og 
strikkes på den neste. 
Denne teknikken tillater store figurer med stor avstand, uten at en får kludder 
med lange tråder på baksiden. Det blir en fast og fin og samtidig smidig 
kvalitet. 
Ulempen med teknikken er at det blir to løse trådender på hver strikket pinne. 
Det er nok derfor teknikken brukes mest til skjerf strikket på langs, der 
trådendene danner frynser. Men se om vi ikke skal kunne vise frem både 
sitteunderlag og kofte til sommeren! 
Ta med: garn i minst to farger med god kontrast. Pinner som passer til garnet, 
gjerne en rundpinne, da kan du starte på et produkt med mange masker f.eks. 
et skjerf. 



 
Diverse produkter: lue, sokker og 
barnegenser i nålebinding 

 

Signe Magnus: 
Nålebinding 
 
Nålebinding er en gammel håndverksteknikk hvor man bruker én nål og garn 
for å produsere en 
tekstil. Nålen kan være laget av tre, bein, horn eller metall. Nålebinding er en 
gammel teknikk med 
arkeologiske funn både i Skandinavia og Storbritannia. Vanlig materiale til 
bruk er ull. Teknikken går 
ut på å trekke tråden i løkker / spiral, noe som medfører at det ikke rakner. I 
mange av stingene 
bruker man tommelen som mål for løkkene, men det finnes flere sting som 
trekkes til uten tommel. 
 

                

 
 Heidi Fossnes: 

Flossekanter 

 Henny Drange 
Skinnarbeid 

 Henny Drange 
Skinnarbeid 

 Drude Isene 
Pilfletting 

 Kari Christensen / Gro Marthinsen 
Spinning på rokk og håndtein 

 

 

May Bertelsen 
Plantefarging: 
Farging med planter, lav og bark fra området rundt Karmøy Folkehøyskule. 
Det blir farging i praksis med tradisjonelle metoder som farging i fargesuppe 
og lagvis koking. Vi prøver oss også på farging med korkje og navlelav. 
Garnet er i hovedsak ull, men det vil også bli noe prøvefarging med silke og 
lin. Kurset avsluttes med merking av garnet. 
Det er behov for 8 timers kurs. 
 
Foredrag og plantefarging. 
Plantefarging - variasjon og harmoni 
Med utgangspunkt i korga med garn vil det bli vist og omtalt garntyper, 
istandgjøring av garn før farging og beising. Det vil så bli vist eksempler på 
farger som er et resultat av farging med ulike fargeemner ved hjelp av ulike 
fargemetoder, beisemidler og etterbehandling. 
Garnhespler som viser ulike delemner i foredraget blir sendt rundt, og den 
enkelte tilhører kan se nærmere på akkurat denne fargeprøven 
 

 



 

 

 Anna Halsne 
Kontstrikk: 

 Anna Halsne 
Tvebandstrikk: 

 Eli Margrethe Stølsvik 
Småvev 

 Turi Rudningen Galta 
Gjenbruk 

 Anne Margrethe Myhre 
Pinnehua 

 Wenche Lindvik 
Hekling 

 Wenche Lindvik 
Bregdaband 

 Heidi Fossnes 
Flossekant: enkel/ viderekommende 

 Ruth Sørensen 
En dag med montering 

 Tone Cecilie Nystrøm 
Dobbelstrikk 

 Tone Cecilie Nystrøm 
Sokk fra topp til tå 

 Kathrine Wollebe 
Tofarga patent 

 Kathrine Wollebe 
I tykt og tynt 

 Kathrine Wollebe 
Dreide masker 

 Maryann Kvalevåg 
Macrame 

 Annemor Sundbø 
Forarbeide ull til spinning. Lage tulletest og tulletråd 

 Annemor Sundbø 
Strikking rett fra sauefellen 

 Annemor Sundbø 
Rundstrikk på 3 pinner 

 Annemor Sundbø 
Spinne og strikke med dekortråd fra vikingsau 

 Kathrine Gregersen 
Broderi / gjenbruk av strikkeplagg 

 Anne Karin Dalen 
Løyesaum 

 William Riedlinger 
Brikkevev 

  

  


