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May Berthelsen 

Plantefarging: 

Strikking har jeg holdt på med fra jeg var liten. Far lærte 
meg å strikke når jeg var 4 år, og siden har jeg strikket mer 
eller mindre. Gjennom 4H har strikke-interessen blitt mer 
strukturert. 
 
I 1979 gikk jeg på Plantefargingskurs på Sãterglantan og 
da ble strikking enda mer interessant gjennom å lage 
fargene selv. Etter 1979 har jeg farget hvert år, men hvor 
mye har variert. De siste årene har jeg hatt en ukes kurs på 
Middelalderverkstedet i Rollag. 
 
Jeg har vært lærer i grunnskolen og har arbeidet mye som 
spesialpedagog. Der det har vært mulig, har jeg gitt 
elevene strikkeoppgaver og andre oppgaver med 
utgangspunkt i tekstil. 
 
Nå for tiden er jeg opptatt av bruk av plantefarget garn der 
disse fargene kommer ekstra godt til sin rett. 

 

 

                   
 

 
 Signe Magnus,  
 
Har vært lærer i mange år både på videregående skole og 
ungdomstrinn. Jeg har holdt på med nålebinding i over 20 
år og har holdt flere kurs i nålebinding i regi av Oslo 
Husflidslag. 

 

 

 
 

 
 
 
 
Annemor Sundbø 
 
Annemor Sundbø (f. 1949), fra Kristiansand og som 
har drevet sin faglige virksomhet på Ose i Setesdal 
siden 1993, er tekstildesigner og faglærer i vev og 
tegning, utdannet ved Kunsthåndverkskolen i Bergen 
og Statens lærerskole i forming, Oslo. Annemor er 
statsstipendiat og har fått mange hedersbevisninger. 
 
 
https://no.wikipedia.org/wiki/Annemor_Sundbø 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Annemor_Sundbø


 

 

 
Kurslærer Heidi Fossnes (f.1956) 
 
Jeg er født og oppvokst i Røyken i gamle Buskerud 
fylke. Min yrkesbakgrunn er som dekoratør, og som 
grafisk designer og Art Director i reklamebransjen 
gjennom ca 25 år. 
I 1993 utga jeg boken «Norske bunader og samiske 
folkedrakter». Cappelen forlag. 
I 2003 kom boken «HÅNDPLAGG til bunader og 
folkedrakter». Cappelen Damm Forlag. 
I 2020 utga jeg boken «BRINGEKLUTEN. 
Hjertevarmer og øyenslyst». SMØYG Forlag. 
Fra 2004 har jeg vært redaktør, grafisk designer og 
utgiver av Magasinet BUNAD. 
Her har jeg også utgitt en flere temabøker med 
bunadrelatert innhold. 
Jeg har holdt en rekke foredrag og kurs relatert til 
temaene «bunad» og «håndplagg».  
I dag er jeg redaktør av Magasinet BUNADs 
hjemmeside og redaktør og designer i SMØYG 
Forlag. 
 
Magasinet BUNAD – Wikipedia 
 

 

          
 
 

                   
 

 
 
 
Anne Margrethe Myhre 
 
Høsten -94 startet Suldal Husflidslag en studiering for 
å se på den strikka pinnhua som er i samlingen til 
fylkemuseet Kolbeinstveit i Suldal. Vi ønsket å se på 
bordene og fargesammensetningen på nye 
strikkeplagg. Ingen av deltagerne hadde utdanning 
eller yrkeserfaring som kunne hjelpe oss i et slikt 
arbeid. Vi bygde på en felles interesse for strikking og 
for lokal tradisjon. Dette utgangspunktet førte til flere 
diskusjoner om hvordan vi skulle gå fram i arbeidet, 
og en kan si at vegen ble til mens en gikk. Etter at 
studieringen formelt var avslutta er resultatet av 
arbeidet i og etter denne studieringen, presentert i 
artikkelen/heftet «Pinnhuer frå Suldal». 

https://no.wikipedia.org/wiki/Magasinet_BUNAD


 

               
 

 

 

Eli Haaland 

 

Jeg er utdannet faglærer i forming. Jeg jobber på 
Karmøy folkehøgskule, og når jeg går av med pensjon 
til sommeren har jeg jobbet i folkehøgskolen i 35 år.  

På fritiden blir det mest håndarbeid og lesing. Det er 
spennende å dra fram gamle teknikker som nesten 
ikke er i bruk lenger, og gimping er en slik teknikk. 

 

 

   
 

 
 
Drude Isene 
 
Jeg er småbruker og mangesysler på en økologisk 
gård i Vindafjord, her vi drevet landbruk i 20 år. Jeg er 
utdannet Agronom, men og Sosialantropolog fra 
Universitetet i Bergen. 
 
Pilfletting ble jeg kjent med første gang i 2001, 
dermed var det gjort, Pilen traff meg, og det ble 
starten på en reise der jeg har fått gleden av å lære 
meg et håndverk.  
 
Jeg har undervist andre i 18 år, tatt del i et EØS-
samarbeidsprosjekt med Polen, møtt tradisjonsflettere 
i Norge og Europa, undervist i India, og generelt 
opplevd en hel del der fletting har stått i fokus. 
 
www.soreskogen.no 

   

         
 

 
Turi Rudningen  
 
er nøysom stoffnerd, omsorgsfull syer og strikkeglad. 
Hun har alltid elsket ull, garn og tekstil og etter å ha 
kommet til finalen i symesterskapet 2021, ønsker hun 
å gjøre en større forskjell i verden og inspirere til mer 
sømglede.  
I januar 2022 startet hun ReTuren syverkstad for 
Stavanger Turistforening for å inspirere til nøysemd 
og forsiktighet også i friluftslivet. 
På fritida forsker ho på ressursutnytting, zero waste, 
restesøm- og strikk når ho ikke er til fjells.  
 
https://www.instagram.com/noys0m 
 

http://www.soreskogen.no/
https://www.instagram.com/noys0m


 

       
 

 
 
Anna Halsne  
 
har vært husflidskonsulent i Rogaland i nærmere 30 
år. 
...og har en kunnskap om allverdens håndverk og 
strikke teknikker. 
 

 

 
 

 
 
 
Anne Karin Dalen  
 
utdannet kjole og draktsyerske og har jobbet med 
søm, garn og tekstiler i alle år. 
Drevet egen garnforretning i Haugesund. 
Aktiv i Haugesund Husflidslag 
 
 

           

          
 

 
 
 
 
Eli Margrethe Stølsvik 
 
 
 
https://www.elimargretestolsvik.no 



 
 

   

 
Wenche Lindvik 
 
Jeg har drevet med håndarbeid hele livet. Jeg 
strikker, hekler, hakker, broderer, syr bunad, syr 
småting og litt klær, lager snorer og bånd.  
 
Til daglig jobber jeg i barnehage, er utdannet 
barnehagelærer. I tillegg jobber jeg litt i en 
sy/bunadsbutikk.  
Jeg har også gjennomgått alle modulene i 
bunadsopplæringen og jobbet et år på en bunad 
systue. 
Jeg holder kurs i barnebunad, Hardanger og har hatt 
heklekurs, bregdabåndkurs m.m. gjennom 
Haugesund husflidslag. 
 
 

                                                                       

 
 

 
Henny Drange 
 
Søm i skinn/skinnarbeider 

Hei, jeg Henny Drange, er 58 år, er utdannet Barne- og 
Ungdomsarbeider og arbeider til daglig i barnehage på 
avdeling 0-3 år 

Jeg er på fritiden aktiv i Nord Karmøy Husflidlag, 
Vikingklubben Karmøy og Nord Karmøy Historielag.  

Håndtverk er min store interesse, min farmor lærte meg 
både å strikke, hekle og brodere da jeg knapt var 4 år 
gammel og i dag vever jeg, spinner på håndtein og rokk, og 
både syr og er kursholder skinnfellsying og småplagg i 
skinn. 

Ruth Johansen er min læremester i skinnfellsying og jeg 
har gjennom mange år fått gleden av å delta på kurs hvor 
hun har vært kurslærer. 

 

         
 

 
 
Kari Christensen / Gro Nakling Marthinsen 
 
Begge to er skikkelige «husflidere», som er 
interessert i alt som heter håndarbeid. Begge to er 
med i spinnegruppa i husflidslaget i Tysvær 
 
Kari har mange verv innen husflid, sitter nå i 
Fylkesstyret i Rogaland husflidslag. Ved siden av 
dette holder hun på med hest og ridning / kurs.  
 
Gro er pensjonert fysioterapeut, som trives med alltid 
å ha noe i hendene. Sommeren tilbringes ved sjøen, 
vinteren byr på mange skiturer. 
 
 



              

             
 

             
 
 

 
 
Nina Hovda Johannesen / Maibritt Christensen 
 
Maibritt Christensen og Nina Hovda Johannesen 
møttes på Universitetet i Oslo i 1979 og har siden 
strikket sammen.  
Maibritt jobber med regnskap og språk, Nina er 
kunsthistoriker, og begge har levd i og med formidling 
bestandig.  
De har valgt å være nært tilknyttet Norges Husflidslag, 
fordi det også er et studieforbund, der bevaring av 
teknikker og kunnskap skjer gjennom deling i kurs og 
fellesskap.  
De holder mange kurs sammen og reiser gjerne på 
strikkefestivaler for å lære nytt og se på eller, aller 
helst, kjøpe garn.  
Maibritt analyserer hvilken som helst oppskrift og kan 
videreformidle den på et blunk. Nina vil bestemme 
selv og dele erfaringene med andre.  
 
God mix for kursdeltagerne 
 
 
 

 

                 

 

 
Ruth Sørensen 
 
Lært at strikke som barn (af familie og i skolen) 
Uddannet tekstilformgiver på Kunsthåndværkerskolen 
i Kolding 1981. 
Arbejdet på forskellige tekstile områder, men fra 2000 
arbejdet som selvstændig strikdesigner. 
Interesseområde: 
Mønsterstrik, strik set i historisk sammenhæng, 
Undervisning. 
Kurser i Danmark, Tyskland og USA . 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Tone Cecilie Nystrøm 
 

Jeg er lærer på en ungdomsskole i Stavanger på 

dagtid, og strikker resten av døgnet.  Jeg har strikket 
siden jeg var 5 år gammel, og den første genseren jeg 
strikket var en Fana-genser til lillesøsteren min.  Da 
var jeg 11 år gammel, og hun ville ikke bruke 
genseren fordi den klødde! 
Nå strikker jeg etter mønster eller fri fantasi, i tillegg til 
at jeg utvikler egne mønster.  Jeg er nysgjerrig og 
elsker å lære nye ting, noe som fører til at jeg stadig 
utvikler meg som strikker og designer.  I tillegg er jeg 
evig optimist på egne vegne og sier som Pippi "Det 
har jeg ikke prøvd før, så det får jeg helt sikkert til".  
Jeg elsker å bruke farger og det gjenspeiler seg i 
prosjektene mine, og de er det mange av på en gang.   
Jeg har holdt workshops i strikking i mange år, både 
på Stavanger strikkefestival og på Tråd på pinnen på 
Jærmuseet på Nærbø. 
Jeg gleder meg til å holde workshops for dere.   
Instagram: @tcknits  
Ravelry: ToneCecilie 
 

 

 
 
 

 
Kathrine Wollebe 
 
Sprognørd og strikkoman. Elsker farver og 
spændende strikketeknikker. Har i mange år arbejdet i 
forskellige hjørner af garn- og strikkebranchen, bl.a. 
med at redigere og oversætte strikke- og 
hækleopskrifter samt designe og undervise. Har 
været aktiv i det danske strikkemiljø siden 1990’erne, 
bl.a. i foreningen Gavstrik og diverse strikkeklubber. 
Arbejder for et godt liv med masser af strik for så 
mange som muligt. 
Har udgivet hæfterne Nirvana – seks stykker farverig 
strik (2015), Sand – strik med inspiration fra stranden 
(2016), Refugium – strik til rolige stunder (2017) og 
Tang – traditionelt strik med et tvist (2018), samt en 
række enkeltopskrifter, som er tilgængelige via 
Ravelry. 
Facebook, Instagram og Ravelry: Goodlifeknitting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 

 
Mari Ann L. Kvalevåg  
 

Jeg er utdannet aktivitør og har arbeidet på en 

aktivitetsavdeling hvor min hovedoppgave har vært å 

tilrettelegge aktiviteter for pasienter og deltakere som 

har vært innlagt på rehabilitering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
       Foto: Norges Husflidslag 
 

 
Kathrine Gregersen 
 
Kathrine jobber innen husflid, som både 
husflidskonsulent  i Agder og medarbeider i Husfliden 
Arendal. 
Hun er generelt opptatt av gjenbruk, ta vare på ting, 
gjenk og holdbart 

 


