
Velkommen til Bergens første strikkefestival!

Silja Sol

Rauma GarnMarthe & Marthe - Irene 
Nygårdsvik - Unnveig 
Aas - Tone Loeng - Heidi 
Eikeland - Birte og Mar-
gareth Sandvik - Kristin 
Frøsland - Marit Eikemo 
- Lars Myklebust - Hen-
ning H. Bergsvåg - og 

mange flere!



Varmt velkommen til tre dager med klirring i 
strikkepinnene i det nasjonale industriminnet 
Salhus Tricotagefabrik! 

Her huser vi en over 130 år lang historie, tekstilindustriens 
historie. I dens glanstid produserte stolte 
tekstilarbeidere meter på meter med strik-
ket stoff på de utallige strikkemaskinene. 
Mens råvarene omskapte nyttige klær til 
store og små, vokste det frem et helt eget 
samfunn rundt fabrikken. 

I dag gjør vi vårt beste for å ta vare på denne 
viktige delen av norsk historie, og jeg er helt 
sikker på at de tidligere tekstilarbeiderne 
ville ha kjent en stor glede ved å vite at 
fabrikken igjen fylles opp med strikkeglade 
kvinner og menn. Mellom garnnøster, strik-
keoppskrifter, vafler og strikkeprat, på fore-
drag og workshops og konserter, fra morgen til kveld, ønsker 
vi på museet dere alle en strålende Bergen Strikkefestival!

Strikkehilsen

Ann Kristin Ramstrøm
Leder, Norsk Trikotasjemuseum 

Kjære strikke-entusiast!

Foto: Tove Lise 
Mossestad

Norsk Trikotasjemuseum 
holder til i de tidligere 
lokalene til  tekstilfabrik-
ken Salhus Tricotagefab-
rik (1859 - 1989). 

Trikotasje betyr industristrikk 
og her ble det blant annet 
produsert undertøy, islendere, 
collegegensere og raggsokker. 

Fabrikken etablerte Kronemer-
ket på 1930-tallet, og Krone 

Maco undertøy ble en av fabrik-
kens mest kjente merkevarer. 
På det meste hadde fabrikken 
350 ansatte. I 1950 produserte 
fabrikken 110 000 kg ullvarer og 
185 000 kg bomullsvarer.

Salhus Tricotagefabrik er i dag 
et vernet industriminne. Musett 
tilbyr omvisning i museet der du 
kan se spole- og strikkemaski-
ner i drift under festivalen. 



Praktisk informasjon

Det er lurt å kjøpe billett på forhånd da festivalen kan bli utsolgt! Kjøp billett på 

tikkio.com, eller følg linken fra bergenstrikkefestival.com. Dagspass og helgepass 

gir inngang til festivalen på alt utenom workshops (det inkluderer altså foredrag, 

marked, strikkesalong, konserter mm).  Billettene byttes mot armbånd ved inngan-

gen. 

NB! Dagspass og helgepass refunderes ikke. Enkeltbilletter til konsert og workshop 

refunderes ved avlysning. 

Billetter

Det går også vanlig rutebuss til Salhus: 

Reiser du fra Bergen sentrum kan du ta buss nr. 3 til Støbotn eller nr. 4 til Flaktveit. 

På Åsane Terminal bytter du til buss nr. 35 til Salhus som går en gang i timen. For 

mer info om bussrutene, se skyss.no.

Finne frem

Avgang fredag 30.9: 

15.00: Augustin Hotell

15.10: Bryggen

15:30: Åsane Terminal

15:40: Salhus

Retur: kl. 00.00 med samme rute.

Avgang lørdag 1.10 og søndag 2.10: 

09.15: Augustin Hotell

09.25: Bryggen

09.40: Åsane Terminal

09.50: Salhus

Retur lørdag kl 00.00 med samme rute.

Retur søndag kl. 17.00 med samme rute.

Reis kollektivt til Bergen Strikkefestival! Vi setter opp buss fra Bergen sentrum alle 

dager. Det er begrenset med parkeringsplasser, derfor oppfordrer vi til å ta buss. 

Send e-post til strikkefestival@muho.no, eller ring/send SMS  til 970 87 297 dersom 

du ønsker å reservere plass på bussen. Pris: 70,- hver vei. 

Foto:Helge Sunde

Det er begrenset med parkeringsplasser ved festivalområdet. Vi oppfordrer derfor  

alle til å ta buss. Blir du likevel nødt til å kjøre håper vi du fyller bilen med andre 

strikkvenner, eller får noen til å kjøre deg til Salhus. 

Parkering

Du skal ikke sulte! På festivalen blir det salg av både ferske bakevarer, varm mat, 

kaker, vafler og kaker. I tillegg  blir det salg av vin og øl til arrangementene på 

kveldstid. 

Mat og drikke



Festivalen åpner med strikkesalong og marked

Workshop: Strikk med forgarn
Iren Dyngeland

Workshop: Farge garn med syrefarger! 
Nina Figenschau

Åpning av festivalen og strikkekonkurranse
Ved Lubna Jaffery og Hege-Therese Nilsen

Strikkequiz med Marthe & Marthe

Konsert med Silja Sol

Strikkefest!

Kaféen

Galleriet

Lunsjrommet

Spoleloftet

Kaféen

Spoleloftet 

Kaféen / Spoleloftet

Når                       Hva                                                              Hvor

16.00 - 
00.00

16.00 - 
17.30

16.00 - 
18.00

19.00 - 
19.45

20.00 - 
21.00

21.00 - 
21.45

22.00  

FREDAG

Festivalen åpner 
Strikkesalong og marked

Strikkingens historie i Norge
Foredrag med Birte og Margareth Sandvik

Workshop: Interiørstrikk
Irene Nygårdsvik

Workshop: Klipp i strikk
Marthe & Marthe

Strikkehjelp 
Bergen Husflidslag

10.00 - 
00.00

11.00 - 
12.00

11.00 - 
13.30

11.00 - 
14.00

11.00 - 
16.00

Kaféen

Spoleloftet

Galleriet

Lunsjrommet

Husflidslaget

LØRDAG

12.00 - 
12.30

12.30 - 
14.00

13.00 - 
16.00

14.00 - 
15.00

15.00 - 
15.45

14.00 - 
16.00

15.30 - 
16.00

16.00 - 
17.00

17.30 - 
19.00

20.00 - 
21.00

21.00 

Strikkesalong
Høytlesning med Marit Eikemo

Workshop: Ta gode foto av strikk!
Kristin Frøsland

Kontstrikk
Heidi Eikeland

Strikkedesigner Unn Søiland Dale
Foredrag med Vigdis Yran Dale

Omvisning i Salhus Tricotagefabrik

Workshop: Strikk ditt unike plagg
Birte og Margareth Sandvik

Strikkesalong 
Høytlesning med Henning Bergsvåg

Marthe & Marthe LIVE!
Podcastinnspilling med Marthe & Marthe

Strikkekafé med Rauma Garn

Konsert med Unnveig Aas

Strikkefest!

Når                       Hva                                                                           Hvor

Kaféen

Syloftet

Skolehuset

Spoleloftet

Oppmøte i kaféen

Galleriet

Kaf éen

Spoleloftet

Spoleloftet

Spoleloftet

Kaféen / Spoleloftet

LØRDAG 



10.00 - 
17.00

10.30 - 
12.00

10.30 - 
12.00

11.00 - 
16.00

11.00 - 
12.00

11.00 - 
13.00

12.00 - 
12.45

12.30 - 
13.00

12.30 - 
14.30

12.30 - 
15.00

14.00 - 
16.30

14.00 - 
15.30

15.30 - 
16.15

Festivalen åpner 
Strikkesalong og marked

Sanseworkshop for barn
Irene Nygårdsvik

Strikk latviske votter
Inga Jakobsone og Ziedite Muze

Strikkehjelp 
Bergen Husflidslag

Kofter i tiden! 
Foredrag med Tone Loeng

Workshop: Farge garn med syrefarger! 
Nina Figenschau

Omvisning i Salhus Tricotagefabrik

Høytlesning for barn 
Njord Svendsen leser fra boka Bomulv

Workshop: Strikk fra scratch til tversover
Lars Myklebust

Workshop: Klippe i ull uten å sy
Tone Loeng

Barneaktiviteter
Lag filledukke eller design buttons!

Samtalen
 Foredrag med Irene Nygårdsvik

Omvisning i Salhus Tricotagefabrik

Kaféen

Galleriet

Syloftet

Husflidslaget

Spoleloftet

Lunsjrommet

Oppmøte i kaféen

Spoleloftet

Syloftet

Galleriet

Lunsjrommet

Spoleloftet

Oppmøte i kaféen

Når                       Hva                                                                  Hvor

SØNDAG

Foredrag om strikkingens 
historie med Birte og Mar-
gareth Sandvik. 

Mange tror at vi nordmenn har strik-

ket siden vikingtida, men det stem-

mer ikke! Når begynte vi å strikke da, 

hva strikket vi, og hvem strikket?

Til strikkingens historie hører også 

spørsmål om teknikker, farger, garn-

typer og trender. Og ikke nok med 

det - hvor kom mønsterstrikkingen 

fra? Alt dette og mye mer får du 

høre om i foredraget “Strikkingens 

historie i Norge.

LØRDAG

Vigdis Yran Dale holder 
foredrag om sin mor og 
strikkedesigner. 

Unn Søiland Dale er kanskje 

mest kjent som designeren bak 

Mariusgenseren. Hun drev sitt 

eget firma Lillunn Sport A/S 

som også solgte håndstrikkede 

gensere til blant annet mote-

husene Dior og Givenchy. 

Unn Søiland Dale ville i år fylt 

90 år, og hennes datter Vigdis 

Yran Dale holder foredrag om 

Dale på strikkefestivalen.

Strikkebokforfatter 
og kofteentusiast 
Tone Loeng holder 
foredrag om nettopp 
kofter. 

Vil du høre om 60-tal-

lets gylne koftetid? Kom 

og høre Tone fortelle om 

tiårene fra 20-tallet og frem 

til i dag. Hun viser også 

frem 10 kofter inspirert av 

disse tiårene.

Irene Nygårdsvik inviterer 
til foredrag om samtalene 
vi har med hverandre.

Hvordan vi snakker med oss selv 

og hverandre er avgjørende for 

hvordan vi har det sammen og hva 

vi får til sammen.

Håndarbeidsfellesskapet har gjen-

nom tidene skapt rom for samtaler 

og fellesskap. I dette foredraget vil 

Irene nettopp snakke om samtalene 

vi har med hverandre, de gode, de 

vanskelige og gi noen konkrete råd 

og tips til å skape bedre samtaler 

både på jobb og hjemme.  

Ta gjerne med strikketøyet og 

partneren din, mor, far eller en venn 

og len dere tilbake og lytt til noe 

som kanskje kan inspirere til bedre 

samtaler med både deg selv og 

andre.

11.00 - 12.00
Strikkingens 
historie i Norge

14.00 - 15.30
Samtalen

11.00 - 12.00:
Kofter i tiden!

14.00 - 15.00:
Strikkedesigner 
Unn S. Dale

SØNDAG



SPOLELOFTET

1. etg
Storscenen. Her arrangeres 

foredrag og konsert
HUSFLIDSLAGET

1. etg

Førstehjelp for strikkere med 

Bergen Husflidslag

KAFÉEN

1. etg
Hovedinngang, strikkesalong, 

marked og matsalg

MARKED

1. etg

Her finner du flere stands

Festivalområdet

SKOLEHUSET

Utstillingen Støy, stoff, strev, 

stemmer. Her arrangeres det 

workshop

ARBEIDERBOLIGEN

Se arbeiderleiligheten fra 

1963.

foredrag

GALLERIET

2. etg
Utstillingen Klostersaum til folket! 

Her arrangeres det også work-

shops

LUNSJROMMET

1. etg

Her arrangeres det workshops

MUSEUMSBUTIKKEN

1. etg

Her selges museets produkter

SYLOFTET

2. etg

Her arrangeres det workshops

Foto: Helge Sunde



19:00
Åpning av festivalen 
med Lubna Jaffery

FREDAG

20:00
Strikkequiz med 
Marthe & Marthe

19.30 
Strikkekonkurranse

Lubna Jaffery er kulturpolitiker og kommer fra 
Åsane. Tidligere har hun vært medlem av kulturkomiteen i 

Bergen kommune og er tidligere statssekretær. En dag håper hun å 

lære seg å strikke! Kanskje tar hun utfordringen på festivalen?

Hege-Therese Nilsen fra Norges Husflidslag 
arrangerer strikkekonkurranse. 
Hvem er raskest med pinnene?

strikkefest!

Strikkeekspertene Marthe & Marthe quizer oss. 
Hvor mye kan du egentlig om strikking?

21.00
Konsert med Silja Sol 
Vi er stolte av å kunne presenterer 
Silja Sol til strikkefestivalen! 

Det har snart gått to år siden Spellemann-

nominerte Silja har fenget norske hjerter 

med Stemning og debutalbumet På Hjertet. 

22.januar i år slapp hun oppfølgeren Væremeh.

 

2015 var et stort år for Silja Sol, med Spelle-

mann-nominasjon, Urørtfinale, opptredener 

på noen av landets største festivaler som 

Øyafestivalen, Slottsfjell, Bergenfest, og 

topp-10 plassering på ”Årets beste” listene til 

Dagbladet, VG, Dagens Næringsliv og Bergen-

savisen. Oppturen fortsetter i 2016 med sterke 

anmeldelser for Væremeh og releasekonserter 

i store deler av landet.

22:00
Fest i fabrikken!

Slå deg ned med strikketøyet og noe 
godt i glasset! Festen fortsetter med 
god musikk og salg av øl, vin og  mat i 
kaféen. Vi holder åpent til kl. 24. 

Foto: Gunnbjörg Gunnarsdottir



LØRDAG

16:00
Marthe & Marthe 
Live podcast!

17:30 
Strikkekafé med 
Rauma Garn
Velkommen til foredrag og moteshow med 
Rauma Ullvarefabrikk!
 

Norge har lange tradisjoner for å anerkjenne ull som en 

ressurs. Dette har hatt innflytelse på sauehold og avl, som i 

kombinasjon med klimatiske forhold har bidratt til Norsk ulls 

særpreg. I sin tid var også tekstilindustrien uten sammenlign-

ing Norges største industri.

 

Erling Digernes, f. 1981 er sønnesønn av Rauma Ullvarefabrik-

ks grunnlegger - Erling Digernes, f. 1902. Siden etableringen 

i 1927 har verden forandret seg mye. Men Rauma Ullvarefab-

rikk spinner fremdeles garn på Veblungsnes, og fabrikkens 

viktigste råstoff er - nå som den gang - norsk ull. 

 

Hør fortellingen om Raumas utvikling i takt med omgivelsen 

og bedriftens syn på fremtidens muligheter, etterfulgt av visn-

ing av høstens kolleksjoner. 

 

strikkefest!

Foto: Den nyeste kolleksjonen fra Rauma Garn

22:00
Fest i fabrikken!

Slå deg ned med strikketøyet og noe godt i glasset! 

Festen fortsetter med god musikk og salg av øl, vin 
og  mat i kaféen. Vi holder åpent til kl. 24. 

20:30
Konsert med
Unnveig Aas 

Unike Unnveig Aas har på kort tid 
blitt kjent som den lille lavmælte 
kvinnen med den store sorgfulle 
stemmen. 

Når Unnveig synger lytter man intenst. Hun 

har rørt publikummere på klubber, scener og 

festivaler over hele Norge, spilt support for 

Judy Collins, John Fullbright og Daniel Romano, 

og i tillegg opptrådt for et fullsatt festivaltelt i 

Bremen. Låter fra hennes debututgivelse har 

blitt hyppig spilt på NRK p3 og hennes neste 

singel How Long Must A Woman Mourn høstet 

lovord på internasjonale musikkblogger.  

I oktober 2015 slapp hun EP´en «Love» spilt inn 

hos Marcus «Bror» Forsgren (Jaga Jazzist). Etter 

utgivelsen ble hun, som en av få artister, booket 

til alle de prestisjefylte norske bransjefestivalene 

Sørveiv, Trondheim Calling og by:Larm.  

Nå arbeider Unnveig videre mot sin første ful-

lengder, og enda flere gråtende lyttere. 



strikkesalongLØRDAG

12.30 - 13.00
Høytlesning med 
Marit Eikemo

15.30 - 16.00
Høytlesning med Henning  H. Bergsvåg

Marit Eikemo er 
aktuell med romanen 
Alt inkludert.

Eikemo er fra Odda, og er 

bosatt i Bergen. Tidligere har 

hun vært festivalsjef for Lit-

teratursymposiet i Odda. 

Hun har høstet gode kritik-

ker siden hun debuterte som 

forfatter i 1999. Til nå har 

hun gitt ut tre romaner. Alt 

inkludert fra 2016 handler 

om Agnes og datteren Maja 

som forsøker å etablere 

seg i et nytt nabolag - med 

varierende suksesss. 

Hør mer fra boka når Marit 

Eikemo  leser høyt i vår strik-

kesalong. 

Henning H. Bergs-
våg er aktuell med 
diktsamlingen Du 
er ikke her.

Bergsvåg er utdannet 

fra Skriveakademiet i 

Bergen, og er nå bosatt 

i Bergen. 

Siden siden første utgiv-

else i 2000 har Bergsvåg 

ugitt seks diktsamlinger 

og blant annet vært 

en aktiv del av Bergen 

internasjonale poesifes-

tival.

Du er ikke her handler 

om - som tittelen hens-

peiler på, tomrommet 

etter et endt kjær-

lighetsforhold. Du får 

høre mer fra boka når 

Henning H. Bergsvåg 

leser høyt i vår strik-

kesalong.

Foto: Helge Skodvin

Foto: Lene Isaksen

Foto: Agnete Brun

10.30 - 12.00
Workshop: Sansing!
Workshop for barn 
med Irene Nygårds-
vik.

Et teppe/pledd kan være 

deilig å tulle seg inn i når 

en fryser, gjemme seg inne 

i det, eller løpe av gårde 

med det som supermann 

mens det vaier i vinden.

Irene viser frem ulike tep-

per hun har strikket, som 

barna kan se, ta på, de 

kan velge seg et teppe å 

ha rundt seg eller sitte på 

under workshopen.  Vi sn-

akker sammen med barna 

om tepper, om farger, ulike 

garn og kvaliteter, hva de 

liker og ikke liker.  Så kan 

barna begynne å strikke et 

teppe til dukken sin for ek-

sempel, eller lage et teppe 

på en tegning av tråder 

som de limer nedover som 

et pledd på noen som lig-

ger i en seng.

Det blir en workshop 

for barn som stimulerer 

sansene, å se, å ta på, 

fargesansen, skjøn-

nhetssansen, og det 

å snakke sammen om 

hva vi liker og ikke liker, 

samtidig som de kan lage 

noe de kan ta med hjem.

Høytlesning for barn med 
Njord Svendsen fra boka 
Bomulv. 

I 2016  kom barneboken Bomulv 

ut. Boka er skrevet av Njord 

Svendsen  og illustrert av Akin Du-

zakin.  Boken handler om en ulv 

som ikke kan ule, og som velger å 

forlate flokken. 

Bomulv er en bok om uventet 

vennskap og om hva det egentlig 

vil si å være modig. Njord kom-

mer på festivalen for å lese høyt 

fra boken. 

Njord kommer fra Brattvåg på 

Sunnmøre og bor i Bergen. Til 

daglig jobber han som kommuni-

kasjonsrådgiver. 

SØNDAG

12.30 - 13.00
Høytlesning: Bomulv

Foto: Paul S. Amundsen



14.00 - 16.30
Barnaktiviteter
På barneverkstedet kan barna få lage sin 
egen filledukke eller designe en button!

SØNDAGfor barn

Foto: Oddbjørn Steffensen

Bli med på omvisning i 
Salhus Tricotagefabrik
Lørdag kl. 15. Søndag kl. 12 og 15.30

for barn

Se utstillingen 
i galleriet!

Åpen fredag og lørdag fra kl. 16.00. 
Ellers er lokalet i bruk til workshops. 



16.00 - 17.30:
Strikk med forgarn

FREDAG workshops

Iren Dyngeland holder 
workshop i strikking 
med forgarn.

Forgarn er ull som er klargjort 

til å lage tråd av – den er kardet 

og laget til tråder, men ikke 

tvinnet. I starten kan det virke 

umulig å få disse løse fibrene 

til å oppføre seg som tråd, men 

med litt øving og et par lure 

triks går det lett som en lek. 

Vi skal øve til vi får strikking-

entil, finne ut noen av de unike 

egenskapene dette garnet har, 

og se eksempel på hva dette 

garnet kan brukes til.

Ta med pinner i alle størrel-

ser (2-2,5; 3-4; 6-7; 12 og enda 

større om du har)

Nina Figenschau har 
lang erfaring med å 
håndfarge garn med 
syrefarger.

I løpet av denne work-

shopen vil du få lære deg 

hvordan du kan farge garn 

selv i ditt eget kjøkken ved 

hjelp av matfarger. Lær deg 

ulike fargeteknikker for å 

lage din egne favorittfarger 

på dine egne nøster! 

Ingen spesielle forkunnska-

per behøves. Kan du koke 

potet, kan du farge garn!

Kursdeltakere vil få Nina-

petrinas eget hefte som 

viser hvordan man tryller 

med garn og farge! Garn 

og alt fargemateriell inngår 

i kursavgiften. (Om man 

vil kan man ta med eget 

ullgarn om man heller vil 

prøve å farge det i løpet av 

kurset).

16.00 - 18:00
Lær deg å farge garn med syrefarger

LØRDAG workshops

Workshop med Irene Nygårdsvik. 

Hvordan slippe løs din egen fantasi og fargeglede i 

strikk av puter, kluter, håndklær?

Irene vil med enkle innspill og øvelser snakke om, 

og vise, hvordan vi kan forløse vår eget personlige 

uttrykk i strikkingen. Vi ser fram til en gledesfylt og 

inspirerende stund der vi også kanskje klarer å fri 

oss fra noen av de hemningene som står i veien for 

kreativiteten og få kontakt med fantasiens uendelige 

muligheter.

Ta gjerne med restegarn, stoffbiter som du liker, 

brodergarn, nål, strikkepinner, saks så er vi sammen i 3 

timer og ser hva som skjer.

11.00 - 13.30
Inspirasjon til 
interiørstrikk 
uten oppskrift

Workshopen med 
Marthe og Marthe 
vil lære deg tre ulike 
måter å klippe i 
strikketøy på. 

Dette er praktisk for å 

foreksempel kunne rund-

strikke kofter og jakker, 

men mange synes det er 

skummelt. Vi holder deg 

i hånda!

Workshopdeltakere må 

ha med seg tre prøve-

lapper å klippe i. Vi 

gjennomgår forsterkning 

med symaskin, heklet 

forsterkning og klipping 

uten forsterkning.

11.00 - 14.00
Klipp i strikk!



Kristin Frøsland (@einkopptetakk) gir in-
spirasjon til å ta gode bilder av strikketøy. 

Har du lyst til å bli flinkere til å ta bilder? Spesielt av 

garn, ferdigstilte plagg eller pågående strikkeprosjekter? 

På workshopen får man tips og triks til hvordan gjøre det 

beste ut av bildene man tar av strikk. 

Vi ser på hva som gjør et bilde inspirerende og iøynefall-

ende, samt hva man kan prøve å unngå for å få et bedre 

resultat. Teknikkene kan brukes til alt av fotoutstyr - fra 

speilreflekskamera til mobiltelefon - men er spesielt 

tilpasset plattformen Instagram. Deltakerne får prøve 

seg selv underveis i workshopen og får hjelp til å bruke 

triksene som blir gått gjennom. 

 

Ta med: mobiltelefon med kamera (evt. digitalkamera 

om man ikke har smarttelefon), et strikkeprosjekt man 

holder på med samt gjerne et ferdigstilt strikkeplagg og 

noen garnnøster i matchende farger. 

workshops LØRDAG workshops

12.30 - 14.00
Inspirasjon til å ta 
gode foto av strikk

Heidi Eikeland 
holder workshop i 
kontstrikk. 

Har du lyst til å lære 

kontstrikk?  I denne workshop-

pen får du prøve deg på å 

strikke et pannebånd. Du får 

lære å strikke halve horisontale 

ruter, hele ruter til høyre og 

hele ruter til venstre. I tillegg 

vil alle lære å strikke rett begge 

veier slik at man slipper å snu 

arbeidet for å strikke vrangt, 

som er typisk for den norske 

konstrikkingen. 

Ta med Rauma Mitu eller 

lignende. Du trenger 50 g rosa 

og 50 g hvit eller andre farger 

etter eget ønske. Rundpinne 

nr. 3,5 (helst i tre) 

13:00 - 16:00
Kontstrikk

Birte og Margareth 
Sandvik vil i denne 
workshopen inspirere til 
å designe egne plagg.

Strikk ditt unike plagg! Med 

utgangspunkt i boka de selv har 

skrevet får du inspirasjon og 

veiledning til å strikke noe du 

er alene om. Det kan være et 

stort sjal, en poncho, en genser 

eller en kjole. Hva har du lyst 

på? Hvordan går du frem? Eller 

kanskje du vil strikke av garn 

du har farget selv - hvordan ser 

det ut?

Ta med tykke eller tynne 

strikkepinner og garn i ulike 

farger og kvaliteter. Med dette 

utgangspunktet skal vi plan-

legge og påbegynne plagget! 

Målet er å bli ferdig, men har du 

store prosjekter må du strikke 

hjemme også.

14:00 - 16:00
Strikk ditt unike plagg!

LØRDAG workshops

Har du husket å kjøpe billett? For å delta på workshop må du har 
gyldig billett til både workshopen og helgepass/dagsbillett til den 

aktuelle dagen. Billettene kjøpes på www.tikkio.com



Workshop med Inga 
Jakobsone og Ziedite 
Muze.

Latvia har en fargerik og vak-

ker strikketradisjon, og landet 

er særlig kjent for den rike 

vottetradisjonen. Hvert vot-

tepar forteller en egen historie 

og derfor finnes det i dag 

nærmest utallige variasjoner. 

 

Vottene er strikket med tynne 

pinner og tynt garn, som gir 

plass til mye mønster på hver 

vott. 

 På denne workshopen lærer 

du:

-Latviske votter  - strikking 

av de og tradisjonen -Vanlig 

opplegg og opplegg til tradis-

jonelle latviske votter -Strikk 

bandmansjetten på Rudzati-

votten -Strikk votter med 3 

eller fleire farger -Rundfelling 

og trekantet felling

NB! Kurset blir holdt på en-

gelsk.

 

Lars Myklebust lærer 
deg å strikke en tver-
soversløyfe!

Den praktiske oppgaven 

i workshoppen vil være å 

lage en tversoversløyfe. 

Sløyfen strikkes i to deler 

og monteres. Videre kan 

en bruke en bred  knapp-

ehullsstrikk for å bruk den 

i halsen, eller montere 

sløyfen med nål som en 

stilig accessoar. 

Kurset er åpent for strik-

kere fra uerfaren til erfaren, 

og menn oppfordres selvs-

agt til å ta til strikketøyet 

og lage sin egen tversover.

Ta med garn til pinne 3,5 

eller oppover, passende 

pinner av typen rundpinne 

80c m og spisse nåler til 

montering, gjerne garn 

i fleire størrelser og dine 

favorittfargar. Er du kjapp 

klarar du lage flere sløyfer. 

Eit tips er å bruke litt tyn-

nare pinner enn oppgitt på 

banderolen på garnet, eller 

å bruke eit litt stivt garn. 

Dette for å få tversoveren 

til å stå.
 

workshops SØNDAG workshops
10.30 - 12.00
Strikk latviske votter!

12:30 - 14:30
Strikking fra scratch til en perfekt tversover

 søndag 2. oktober

Tone Loeng lærer deg å 
montere kofter.

Bli med på Tones workshop om 

montering av kofter. Her vil 

Tone lære bort hvordan man 

monterer en kofte. Du vil få 

prøve å klippe i ren ull uten å sy 

først, lære om klippemasker, 

belegg, stolper og hemper. Og 

hvordan avslutte med madrass-

ting og fastmasker.

Ta med en prøvelapp på ca 10 x 

10 cm i rent kardegarn som Fi-

null, Ask, Hifa 2 eller lignende. 

Ta også med garn, pinner, nål, 

saks og heklenål. Hvis du har en 

kofte som er klar for montering 

så ta gjerne den med.

12:30 - 15.00
Klipp i ull uten å sy først

workshopsSØNDAG

Kjøp årets kuleste handlenett 
i museumsbutikken!



Vi er stolte av å pre-
sentere Tone Loeng 
som foredragsholder til 
Bergen Strikkefestival. 
Tone elsker kofter, og 
det er hun ikke alene 
om. 

I 2013 startet hun Koftegruppa 

på Facebook, som nå har 

nærmere 70 000 medlemmer. I 

januar 2016 kom boka Koftefest 

som hun skrev sammen med 

Vanja Blix Langsrud.

Irene driver Spekula-
toriet i Bergen der hun 
forsker på økonomi og 
dialog/samtaler, og hun 
er en ivrig strikker uten 
oppskrift. 

Høsten 2015 kom hun ut med 

boken ord for ord – rad for 

rad som er en inspirasjon til 

å slippe løs den personlige 

kreativiteten i interiørstrikk. 

Vakre bilder følges av små dikt 

om skaperglede, og det som på 

godt og vondt kan bearbeides 

på innsiden når vi strikker. 

Tone Loeng

Irene Nygårdsvik

Her finner du en oversikt over de ulike 
foredragsholderne og de som skal 

holde workshops på festivalen. 

Hvem kommer?

I fjor ga de ut den vakre 
strikkeboka «Rett på 
tråden» med egne opp-
skrifter. 

Birte Sandvik er konservator 

og kulturhistoriker på Norsk 

Folkemuseum. Hun har blant 

annet vært prosjektleder for 

utstillingen «Strikking» som 

åpnet i 2013. 

Margareth Sandvik er profes-

sor i norsk. Hun jobber med 

alle typer tekster, og er særlig 

opptatt av ord for klesplagg 

og strikking.Strikking har alltid 

vært deres felles interesse, og 

sterke farger, 60-tall og inspi-

rasjon frå billedkunsten preger 

oppskriftene. 

Hva er egentlig odd-
sen for at to jenter 
som heter Marthe og 
Marthe sitter og strik-
ker – og gråter – på 
samme forelesning? 

Marthe Wold  og Marthe  

Burgess møttes på Blindern 

høsten 2002 og har siden da 

pratet og strikket seg gjen-

nom utallige timer i hveran-

dres selskap. Nå deler de 

dette selskapet med horder 

av andre strikkeglade gjen-

nom podcasten sin Marthe og 

Marthe.

Marthe & Marthe @marwold @marthe_knits

Birte og Margareth Sandvik

Lars er 23 år og lektorstu-
dent ved UiB. Han lærte å 
strikke som ganske ung, 
men i senere tid har strik-
kingen utviklet seg til en 
stor interesse og viktig 
hobby. 

Ved siden av studiene jobber han 

på Strikkelykke AS i Strandgaten i 

Bergen, og stortrivs med å kunne 

bruke jobbhverdagen sammen 

med kreative mennesker. Det 

kreative er særlig noe han legger 

vekt på ved strikking som hobby, 

og mener det er viktig å ikke se 

seg blind på et enkelt mønster, 

men heller se inspirasjonen i 

mangfoldet av design og garn 

som florerer nå som strikking 

er på moten. Lars skal holde 

workshop der du kan lære deg å 

strikke en tversoversløyfe.

Lars Andreas Mylkebust @heimsysla



Kristin er en 25 år gam-
mel strikkeentusiast, 
bosatt i Oslo. Når hun 
ikke strikker, drikker 
hun te, leser en bok el-
ler tar bilder. 

For ett par år siden startet 

hun Instagram-profilen @

einkopptetakk.Den fyller hun 

med det hun liker best; garn, te 

og små øyeblikk. 

Kristins strikkekarriere startet 

i 2014. Hun oppdaget et stort 

og voksende strikkemiljø på 

Instagram, og ble bitt av basil-

len ganske kjapt. Siden da har 

hun strikket og blitt mer og 

mer interessert i garn og alt det 

fine man kan lage selv om man 

er strikkeamatør.

Kristin Frøsland @einkopptetakk

Vigids Yran Dale

Iren Dyngeland

Vigdis Yran Dales  mor 
Unn Søiland Dale er 
kanskje mer kjent som 
designeren av Marius-
genseren.

Hun drev sitt eget firma Lillunn 

Sport A/S som også solgte hånd-

strikkede gensere til blant annet 

motehusene Dior og Givenchy. 

Unn Søiland Dale ville i år fylt 

90 år, og hennes datter Vigdis 

Yran Dale kommer for å holde 

foredrag på strikkefestivalen.

Iren er lærer og grafisk designer. 
I det siste har hun oppdaget en 
lidenskap for fiber, og særskilt 
ull. 

Miljø og bærekraft er viktige kampsaker, 

og hvordan håndverk og kunnskap kan 

hjelpe til med å endre samfunnet og hold-

ningene våre. De fleste produktene hun 

lager kommer fra en nysgjerrighet etter å 

lære, og målet er å finne bedre løsninger. 

Iren holder stadig på med et strikketøy, og 

jobber med hele tiden med nye idéer. på 

festivalen skal hun ha workshop i strikking 

med forgarn. Du møter henne også på 

markedet.

Heidi Eikeland er 45 år og 
jobber til daglig i DNB. Hun 
har tre barn. to hunder, to 
katter og en stor hage, men 
har likevel tid til å strikke. 

Hennes store lidenskap er strikking, 

og da spesielt kontstrikk. 

Sammen med søsteren Mette Hov-

den har hun dannet PinneDans som 

har som mål å spre kunnskap og be-

geistring for kontstrikk. Sammen ga 

de ut boka Kontstrikk, enklere enn du 

tror i januar 2015. Siden det har kom-

met med flere nye modeller som kan 

kjøeps som enkeltoppskrifter. 

Heidi Eikeland

Nina Figenschau er både 
sjefsfargerinne, garnklem-
mer, strikkedesigner og 
biolog! 

Hun driver garnbutikken NinaPet-

rina som selger håndfarget garn. 

Nina er veldig kresen på garn og 

supernøye på kvalitet og elsker å 

prøve nye fargemetoder. Hun farg-

er med syrefarger for å være sikker 

på både vaskefasthet, lysfasthet og 

kvaliteteten på fargene skal være 

tipp-topp. Som biolog er hun ekstra 

nøye med at man må prøve å være 

miljøbevisst og velge miljøvennlige 

alternativer der det er mulig. 

Nina kommer på festivalen for å 

holde workshop i farging av garn 

med syrefarger. Du møter henne 

også på markedet lørdag og 

søndag.

Nina Figenschau @ninapetrina

Denne høsten gir SENA 
KLETS ut boken Latviske 
vottar på Samlaget .

Inga Jakobsone og Ziedīte Muze 

jobber ved  Nasjonalt bunadssenter 

SENA KLETS (som betyr«gammel 

love») i Latvia. Etter mange års for-

sking ved Latvias nasjonalhistoriske 

museum, Liepaja Museum og Lat-

vias etnografiske friluftsmuseum, 

har forfatteren, Maruta Grasmane, 

valgt ut 178 par votter fra 1700-talet 

til begynnelsen av 1900-talet. 

Inga og Ziedite kommer på festi-

valen for å ha holde workshop i å 

strikke latviske votter.

Inga Jakobsone og Ziedite Muze



I museumsbutikken 
på Norsk Trikotasje-
museum kan du kjøpe 
både bøker, suvenirer 
og egenproduserte 
sokker, skjerf og 
gensere. 

Våre egne produkter er kun 

til salgs i museumsbutikken 

og kan ikke kjøpes andre 

steder. Produktene er strik-

ket på maskiner fra Salhus 

Tricotagefabrik (1859 - 1989). 

Denne helgen får du 20% 

rabatt på egenproduserte 

produkter med salhusmøn-

steret. 

Museumsbutikken er åpen 

fredag, lørdag og søndag.

Museumsbutikken
markedet

Mohairia er en veleta-
blert butikk i Bergen 
sentrum. 

Her selges deilig norsk mohair 

fra Telespinn, og garnpakker 

med gensere og luer til dame 

og herre.

Du treffer dem på markedet 

vårt fredag, lørdag og søndag.

Mohairia @mohairia

Økogarn fører økolo-
gisk, miljømerket, 
resirkulert og fairtrade 
kvalitetsgarn for strik-
king og hekling. 

De er opptatt av at lev-

erandørers produksjonsme-

toder tar hensyn til natur, 

mennesker og dyr. I tillegg 

fører de strikkepinner og hek-

lenåler i bambus og bjørk, og 

andre håndarbeidsrelaterte 

produkter som er produsert 

på miljøvennlige, bærekraft-

ige og etiske måter.

Økogarn møter du på mark-

edet vårt fredag, lørdag og 

søndag under festivalen.

Økogarn @okogarn

Viitre @viitre

Viitre er en bergens-
basert nettbutikk som 
selger garn og strik-
keutstyr. 

De er opptatt av kvalitet og 

er stolt forhandler av det 

amerikanske merket Quince & 

Co. Det er rene kvaliteter, uten 

kunstig tilsatt fiber. Ubehandlet 

ull og lin, plantefarget i den 

nydeligste fargepalett.

Du finner Viitre på markedet 

fredag, lørdag og søndag.

Værbitt er et lite mikro-
garnfargeri lokalisert på 
østkanten i Oslo. 

Det er hovedsakelig norsk garn fra 

Rauma, Hillesvåg, Selbu spinneri og 

Telespinn som fargesettes, men de 

er stadig på utkikk etter kortreist, 

lokalt høstet og produsert garn fra 

hele Norden. 

Dyrevelferd og kvalitet er i fokus, 

og et mål er å tilby unikt håndfarget 

garn som supplement til garn av 

samme merke fra din lokale garnfor-

retning. Fargene er inspirerte av 

norsk språk og gode minner, og hun 

håper garnet skal inspirere deg til å 

lage unike og varige plagg.

Ta gjerne kontakt på festivalen eller 

på sosiale medier for skreddersydde 

fargeoppdrag. Du møter Værbitt på 

markedet lørdag. 

Værbitt Håndfarga Garn @tralaila

Hillesvåg  Ullvare-
fabrikk har produsert 
garn siden 1898, og 
er i dag et Écono-
musée som tar vare 
på gamle håndverk-
stradisjoner. 

De selger garn og garnpa-

kker med eget strikkede-

sign. 

Hillsvåg møter du på mark-

edet lørdag og søndag.

Hillesvåg Ullvarefabrikk @hillesvagullvarefabrikk



The Happy Little Dye Pot 
ble til av kjærlighet til 
farger og garn. 

Inspirert av mange dyktige hånd-

fargere med fantastisk garn, gikk 

de på med liv og lyst på kjøkkenet, 

og farget i vilden sky.

Siden den gang har de utviklet seg 

en del, men vil fortsette å farge 

garn i småskala, med unikt resultat 

til hver kunde. The Happy Little 

Dye Pot bruker ulike fargeteknik-

ker, og kombinerer gjerne flere av 

disse for hver hespe. 

De har mange garnbaser, alt 

fra rimelig ‘hverdagsull’ til mer 

eksklusive silkeblandinger. Målet til 

The Happy Little Dye Pot er å gjøre 

fargerikt garn tilgjengelig for alle, 

og spesielt til norske kunder!

Du møter The Happy Little Dye Pot 

på markedet lørdag.

The Happy Little Dye Pot @thehappylittledyepot

Nina Petrina @ninapetrina.no

Ninapetrina.no selger sitt 
eget håndfargede garn, 
økologisk merinogarn fra 
Rosy Green Wool og hånd-
farget ullgarn fra Quince 
& Co. 

Siden 2012 har Nina håndfarget 

garn, laget strikkeoppskrifter 

og drevet ninapetrina.no, en 

miljøbevisst bedrift med fokus 

på økologiske varer, håndverk og 

kvalitet. 

Du møter Ninapetrina på markedet 

lørdag og søndag. 

Husfliden Bergen @norskflid_bergen

Husfliden  er en av de 
fremste garnforhan-
dlerene i Bergen. 

Siden 1859 har de solgt 

bunader, gaver, garn og 

tilbehør. 

På festivalen tar de med seg 

både garn fra Rauma Garn 

og Du Store Alpakka. Alle 

festivaldeltakere får 20% 

rabatt på strikkegarn både 

på festivalen og i butikken i 

Bergen. 

Du møter Husfliden på 

markedet lørdag og søndag.

Foto: Rauma Garns kolleksjon høsten 2016.

Malsen og Mor @malsenogmor

Malsen og Mor selger 
garn fra små kvalitetslev-
erandører. 

De tar inn garn fra små produse-

nter som leverer garn produsert 

på et etisk forsvarlig måte. Alt 

garnet er i rene naturkvaliteter, 

med hovedvekt på deres store 

kjærlighet: ubehandet ull. 

Hovedproduktet  er Malsen og 

Mors eget garn Shetland soft.

I tillegg designer hun mønster på 

plagg til dame og barn og selger 

disse både som mønsterhefter 

og digitalt.

Malsen og Mor møter du på 

markedet lørdag og søndag.

Knit Me @knitme

Knit Me AS selger deilig 
kvalitetsgarn i me-
rinoullblanding, samt 
tilhørende oppskrifter. 

Garnet er garantert mulesing-

fritt og er heller ikke super-

washbehandlet. 

Strikkedesign som selges via 

Knit Me har et enkelt og stilrent 

uttrykk. Her fokuseres det på 

plagg som har høy bruksgrad 

og enkelt kan komineres med 

andre kleskvaliteter både til 

hverdag og fest.

Knit Me møter du på markedet 

fredag, lørdag og søndag.

Nøstebarn @nostebarn

Det er over 30 år siden 
Nøstebarn startet å selge 
klær og garn av ubehan-
dlet ull, og den dag i dag 
er de originale strikke-
oppskriftene fortsatt like 
aktuelle. 

Garnet lages av fineste merinoull 

ved Henrichsens uldspinderi i 

Danmark, hvor ullen blir kardet og 

spunnet på maskiner fra 1800-tal-

let. Spinneriet har miljøgodkjen-

ning etter dansk miljølovgivning. 

Ullen kommer fra New Zealand, 

Australia og Europa, fra kjente 

leverandører som garanterer at 

ullen er mulesingfri. 

 Nøstebarn har alltid vært opptatt 

av trygge tekstiler og etisk og 

miljøvennlig produksjon uten bruk 

av skadelige kjemikalier, og er er 

alltid i front for å kunne tilby det 

beste og tryggeste.

Nøstebarn møter du på markedet 

lørdag og søndag. 



Iren Dyngeland

Allmenningen selger 
luer, garn og såper. Lu-
ene er håndstrikket av 
ufarga forgarn fra Hilles-
våg Ullvarefabrikk. 

Garnet de selger farger de selv 

med planter de finner i nær-

heten, som gir en helt annet sjel 

enn det som er fabrikkfarget. 

Lokale planter er også nyttig 

for hud og hår. De lager såper 

og shampoer med blant annet 

einebær (godt for sår hodebunn 

og flass), såpe med høymole, 

shampo og såpe med nesle og 

såpe med blæretang og havsalt.

Iren møter du på markedet 

lørdag. 

Syskapet 

Syskapet er en mod-
erne sybutikk, med mål 
om å bidra til å puste 
nytt liv i håndverket og 
hjemmesying. 

Produktene er valgt ut fra design, 

kvalitet og evnen til å glede og in-

spirere. De er samlet inn fra hele 

verden - for å kunne tilby deg et 

unikt utvalg, lett tilgjengelig på 

ett sted. 

Syskapet tilbyr tekstiler som 

vil belønne din sy innsats med 

kreasjoner som kan glede deg og 

gi varig sjarm! Butikken fører en 

rekke håndplukkede, tekstiler av 

høy kvalitet, mønstre og sytilbe-

hør med sikte på å inspirere til 

kreativitet.

Syskapet møter du på markedet 

hele helgen.

Hei Jude brenner for et 
gjør-det-selv liv. 

Hun begynt å sy for 10 år 

siden, men hobbyen tok virke-

lig overhånd for tre år siden. I 

løpet av høsten kommer Hei 

Jude til å tilby kurs, sykafé & 

sy-fester i praktfulle lokale på 

Bryggen. 

Hei Jude møter du på markek-

det hele helgen.

Hei Jude

Hos Husfliden i Bergen får alle festivaldeltakere 20 % rabatt 
på alt strikkegarn både i butikk og på festivalen. 

Takk til våre sponsorer!

Love!
All you knit is

Stolt kanner fra Ment 
fra kr 798,-

Puter fra Funky Doris
fra kr 399,-

Kjoler fra Mette Møller 
fra kr  2.250,-

Rørospledd 
kr 1.499,-

Fanagenser kr 1.698,-
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Elektro-Entreprenør Ernst Eismann Eftf. AS har sammen
med Norsk Trikotasjemuseum i Salhus tatt vare på og
vedlikeholdt opprinnelige elektroinstallasjoner.

Ernst Eismann Eftf. AS har de siste 16 år samarbeidet med
Museumssenteret i Hordaland, med elektro- og
sikkerhetsinstallasjoner. Ernst Eismann Eftf. AS er
spesialist på elektro installasjoner i verneverdige bygninger.
Vi har utført arbeid ved flere av bygningene til Norsk
Trikotasjemuseum i Salhus og Emigrant kirken på Radøy.

Ernst Eismann Eftf. AS utfører alt i elektriske installasjoner
til bolig, industri, kontor og forretningsbygg. Vi har
spisskompetanse innenfor elektro, tele/data, kabel-TV,
brann- og innbruddsalarmanlegg, ITV og internkontroll.

Kontakt oss på telefon 55333730 for tilbud eller oppdrag.

Ernst Eismann Eftf. AS, 5105 Eidsvåg, 
Tlf:55333730, 

E-post:ernst@eismann.no

HILLESVÅG ULLVAREFABRIKK AS – LEKNESVEGEN 259 -  NO-5915 HJELMÅS, NORWAY
TEL. +47 56 35 78 00 – WWW.HILLESVAG.NO / WWW.ULL.NO – POST@ULL.NO
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LOKAL PRODUSENT AV:

HÅNDSTRIKKEGARN

MASKINSTRIKKEGARN

KARDET ULL TIL TOVING 

OPPSKRIFTER

NETTBUTIKK - WWW.ULL.NO

ÉCONOMUSÉE 
OG BUTIKK

35 MIN FRA BERGEN



EN REKKE SOLIDE AKTØRER ØNSKER VELKOMMEN TIL EN VARMENDE TIDAGERSFEST MED ULL PÅ MENYEN. 
VELKOMMEN TIL EN INNHOLDSRIK UKE DER VI SAFEIRER, SKAPER OG ER KREATIVE I ULLENS TEGN!

WWW.ULLUKEN.NO

K U R S  -  FÅ R E D R A G  -  M A R K E D  -  M O T E V I S N I N G  -  U L L B Y E N 

F I B E R S E M I N A R  -  U T S T I L L I N G E R  -  N AT T  PÅ  FA B R I K K E N 

B R O D E R I  O G  B O B L E R  -  U L LW O R K S H O P  -  S T R I K K E K A F È

FA M I L I E A R R A N G E M E M T  -  S T R I K K I N G  I  FA RTA  -  m e d  m e r.

A N N E M O R  S U N D B Ø  -  H A Z E L  T I N D A L L  -  M I N N I E  M O U A T T
K A R I N  F L A T Ø Y  S V A R S T A D  -  L I V  S A N D V I K  m e d  f l e r e . 

21. - 30. OKTOBER

ARRANGØRER:

SOMMER-
AKADEMIET

Mail: post@houseofyarn.no | Address: Industriveien 1, N-4344 Bryne, Norway

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no



Legg ut dine  
bilder fra festivalen! 

Bruk emneknaggen:
#bergenstrikkefestival

Følg oss på Facebook og
Instagram:

@bergenstrikkefestival

 Billetter i salg nå!

Har du husket å kjøpe billett til festivalen? 
For å komme inn på festivalen denne helgen må 
du ha  gyldig billett.  Det vil bli salg av billetter i 

døra, men vi anbefaler at man kjøper på forhånd.

Billettene kjøpes på www.tikkio.com

Bergen Strikkefestival 2016 er støttet av Bergen kommune


