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Kjære strikke-entusiast!

Varmt velkommen til tre nye strikkeglade dager i det nasjonale 
industriminnet Salhus Tricotagefabrik!

Det er med stor glede at vi inviterer deg til en ny og 
enda større Bergen Strikkefestival! Da vi arrangerte 
festivalen for første gang i fjor, var det med visshet 
om at den ville bli godt mottatt blant strikkevenner 
i Bergen om omland, men at Bergen Strikkefestival 
skulle bli så populær som den ble, hadde vi aldri 
trodd. 

I år er programmet utvidet med enda flere inspirerende, 
kunnskapsrike og lærerike workshops og foredrag av og med noen av de 
ypperste kjendisene i det norske strikkemiljøet. Vi er veldig stolte over å ha 
de med oss og vi håper at du vil få en strålende strikkehelg sammen med 
våre strikkekjendiser! 

Vi har ellers krydret strikkefestivalen med konsert med Frida Ånnevik 
fredag kveld. Denne gleder jeg meg veldig til. Hun skal holde en konsert 
inne i de gamle fabrikklokalene og stemningen vil garantert bli magisk!

Men ikke nok med det, i år lanserer vi vårt eget garn; festivaltvinn. Det er et 
tretråds kamgarn fra Hillesvåg Ullvarefabrikk som er tvunnet og hespet på 
maskiner fra Salhus Tricotagefabrik. Sammen med garnet lanserer vi også 
en egen oppskrift – festivalfjong. Vi håper du vil like garnet vårt og strikke 
deg mye lekkert!

Vi ønsker også å rette en stor takk til utstillere og sponsorer som har vært 
med på å støtte festivalen. 

Da gjenstår det bare å si; ha en fortreffelig Bergen Strikkefestival!

Strikkehilsen
Ann Kristin Ramstrøm
Leder, Norsk Trikotasjemuseum



Norsk Trikotasjemuseum holder til i de tidligere 
lokalene til  tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik 
(1859 - 1989). Fabrikken var en av de første 
trikotasjefabrikkene i Norge.

Trikotasje betyr industristrikk og her ble det blant annet 
produsert undertøy, islendere, collegegensere og raggsok-
ker. 

Fabrikken etablerte Kronemerket på 1930-tallet, og Krone 
Maco undertøy ble en av fabrikkens mest kjente merkevar-
er. 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. 
Museet tilbyr omvisning i fabrikken der du kan se spole- og 
strikkemaskiner i drift under festivalen.Museet er åpent for 
publikum hele året. 



billetter

Billetter kjøpes på tikkio.com
Link til billettsalget finner du på bergenstrikkefestival.com

Vi anbefaler å kjøpe billett på forhånd dersom du ønsker å få med 
deg foredragene.

Det skilles mellom ulike billettyper:

• Helgepass - gir inngang til kafé, marked og felles program 
hele festivalhelgen

• Dagspass - gir inngang til kafé, marked og felles program 
den aktuelle dagen

• Billett til workshop - gyldig på den aktuelle workshopen, 
samt inngang til marked, kafé og felles program den 

• aktuelle dagen har billett til
• Drop-in-billett - selges kùn i døren og gir inngang til kafé og 

marked i to timer
• Det selges også enkeltbilletter til konsert med Frida Ånnevik 

fredag kveld



Hvordan kommer jeg meg til festivalen?

Bergen Strikkefestival blir arrangert på Norsk Trikotasjemuseum i 
Salhus, nord for Bergen. Adressen er Salhusvegen 201. 

Ta bussen til Salhus!
Det er enkelt å reise kollektivt. Drar du fra Bergen sentrum kan du 
ta buss nr. 3 til Støbotn eller nr. 4 til Flaktveit fra Torget eller Bryg-
gen i sentrum (ca 17 min reisetid). På Åsane Terminal bytter du til 
buss nr. 35 Salhus til stoppet Salhus kai som går en gang i timen 
(ca 15 min reisetid). Herfra følger du skiltingen til Norsk Trikotas-
jemuseum. For mer info om bussrutene, se skyss.no. Taxi fra Åsane 
koster ca 200 kroner, og det er holdeplasser like ved terminalen. 

Parkering
Det er svært begrenset med parkeringsplasser, så vi anbefaler alle 
å ta buss til Salhus. Hvis du blir nødt til å ta bilen håper vi du fyller 
den opp med andre som skal på festivalen! Det vil bli mulighet for 
å parkere på museets parkeringsplass eller ved Salhus skole. Kom 
tidlig for å sikre deg plass.



Frida Ånneviks eneste konsert på høstens turne i Bergen blir 
på Norsk Trikotasjemuseum under Bergen Strikkefestival! 

Hun har vunnet Spellemannsprisen to ganger, tolket Prøysen og høster svært 
gode anmeldelser i de største avisene. Nylig slapp hun den vakre sangen «Ved 
sida av deg». Til høsten legger hun igjen ut på turné og vi er svært stolte av å 
kunne invitere til konsert.

Det blir en intim og stemningsfull konsert når vi setter inn en scene på spolel-
oftet i historiske omgivelser i Salhus Tricotagefabrik.

Konserten vil være en del av åpningsarrangementet fredag kveld, og har du 
billett til det eller helgepass får du selvsagt konserten inkludert. Vi selger også 
enkeltbilletter kun til konserten.

Frida Ånnevik 
på Spoleloftet



18.00: 
Dørene åpner med salg av varm mat, vin og øl hele kvelden

19.00: 
Offisiell åpning av festivalen ved SV-politiker 
Oddny Miljeteig / Spoleloftet

20.00: 
Strikkequiz med Marthe & Marthe / Kaféen

21.00: 
Konsert med Frida Ånnevik / Spoleloftet

22.00:
Strikkefest! / Kaféen

fredag



lørdag

11.00: 
Dørene åpner med salg av varm mat, vin og øl hele dagen og kvelden

12.00: 
Markedet åpner / Galleriet

 12.30: 
Bladet garn med Unni Eiken og Solveig Gaustad / Spoleloftet

13.30: 
Vintagestrikk med Lene Holme Samsøe / Spoleloftet

15.00
Omvisning i Salhus Tricotagefabrik / Oppmøte i kaféen

15.30: 
Garnsurr – et integreringprosjekt i form av et lite fargeri langt oppi 
Numedal – med Ann Helen Skaug / Spoleloftet

16.30:
Omvisning i Salhus Tricotagefabrik / Oppmøte i kaféen
 
17.00: 
Derfor bør du strikke med farger  –  med 
Dagny Thurmann-Moe / Spoleloftet

19.00: 
Marthe & Marthes strikketalkshow! / Spoleloftet

19.00: 
Markedet stenger / Galleriet

20:00 
Strikkesalong / Kaféen



søndag
11.00: 
Dørene åpner med salg av varm mat hele dagen 

11.00: 
Markedet åpner / Galleriet

12.00:
Omvisning i Salhus Tricotagefabrik / Oppmøte i kaféen

13:00: 
Den store koftejakten med Liv Sandvik Jakobsen / Spoleloftet

14.30:
Omvisning i Salhus Tricotagefabrik / Oppmøte i kaféen

15.00: 
Sheep, wool, nature and landscape: Lofoten Wool by 
Ragnhild Lie / Spoleloftet

16.00:
Omvisning i Salhus Tricotagefabrik / Oppmøte i kaféen

17.00 
Festivalen er over for i år. Vel hjem!



Bladet garn kommer med sin tredje 
utgivelse høsten 2017. Bladet vil 
derfor være ganske ferskt fra trykken 
til strikkefestivalen – og hva passer vel 
ikke bedre enn å få se noen av de nyeste 
kreasjonene? 

Unni og Solveig vil fortelle om bladet og 
vise noen av modellene.
 

Lene er en dansk strikkedesigner, som 
har jobbet heltid som designer siden 
1997. Hun har gitt ut flere strikkebøker 
og spesialisert seg på strikk til dame, 
barn og baby. 

Bøkene er gitt ut i flere land, og nå gir 
hun også ut bøker på eget forlag der hun 
har gitt ut sin nyeste bok «Kjærlighet på 
pinner».

lørdagsforedrag

Bladet garn med Unni Eiken og Solveig Gaustad
Lørdag kl. 12.30 – 13.15

Vintagestrikk med Lene Holme Samsøe 
Lørdag kl. 13.30 – 14.30



Hos Garnsurr har voksne flyktningekvin-
ner overtatt grytene. De har tatt tak i 
begrepet fargerikt fellesskap, og reali-
sert det gjennom et fantastisk fargerikt 
garn. Ut over å farge garn, strikker de, 
lærer norsk, og alt som har med butik-
kdrift å gjøre.

Garnsurr tror på kreativt håndverk, på 
at fargerike masker kan knytte bånd 
mellom kvinner fra fjerne og nære 
strøk. Gjennom Garnsurr skal flyktnin-
gekvinner få realisere seg selv – både 
kreativt, språklig og jobbmessig.

Foredrag med Dagny Thurmann-Moe 
fra Dagnys Fargestudio. Lær mer om 
hvordan farger påvirker oss, fargetren-
der og hvilke farger du kler. 

Dagny snakker om farger i et bredt 
perspektiv, og knytter sammen farge-
bruken vår innenfor mote og strikking, 
interiør og arkitektur.

Garnsurr – et integreringprosjekt i form av et lite fargeri langt oppi Numedal 
– med Ann Helen Skaug
Lørdag kl. 15.30 – 16.15

Derfor bør du strikke med farger –  med Dagny Thurmann-Moe 
Lørdag kl. 17.00 – 18.00



Trender kommer og går, og ruller over 
landet som bølger fra tid til annen. Det er 
ingen tvil om at våre norske kofter og de 
gamle mønstrene har fått sin renessanse, 
men hva utløste skredet?

 Ved en tilfeldighet ble «Den store koftejak-
ten» en realitet. Liv vil fortelle om 
koftejakten og hvordan bøkene 
Kofteboken og Kofteboken 2 ble til.

søndagsforedrag

Den store koftejakten med Liv Sandvik Jakobsen
Søndag kl. 13.00 – 14.30

Sheep, wool, nature and landscape: Lofoten Wool by Ragnhild Lie 
Sunday: 15.00 – 15.45

Sheep, wool, nature and landscape. The 
making of local yarn with different fibres, 
plantdye and some knitting patterns. Natu-
rally happy sheep make super quality wool!

Ragnhild Lie is textile artist educated from 
Kunsthøyskolen i Bergen. She has many 
years of experience working with wool in 
the loom, with different needles and in 
more industrial processes. Before start-
ing Lofoten Wool in 2014 she worked as a 
assistant professor in University of Nord-
land. Lie was recently handed this years 
founder prize from Det Kongelige Selskap 
for Norges Vel. 

The lecture will be given in English.



festivaltvinn

festivalfjong
Oppskrift og garn fås
kjøpt i museumsbutikken 



workshop



lørdag

OBS! Alle workshops er utsolgt. 

10.30: Plantefarging med Anja og Iren fra Ullsalong / Lunsjrommet

10.30: Lag dine egne oppskrifter med Ann Myhre / Kveldheim

13.00: Strikk Dagny-kjolen med Pickles og Dagny Thurmann-Moe / Syloftet

14:00: Fletter i fleng – med Tina Hauglund / Kveldheim

14.30: Sokkestrikk med Anja og Iren fra Ullsalongen / Lunsjrommet

OBS! Alle workshops er utsolgt. 

10.30: Påbygg – lag dine egne oppskrifter med Ann Myhre/ Lunsjrommet 

10.30:  Strikk bladmønstre med Lene Holme Samsøe / Syloftet

10:30: Patentstrikk med Laila Yvonne Henriksen / Kveldheim

13.00: Restegarnsfest med Ullsalongen! / Syloftet
 
13:30: Strikk en kul kompis med Catharina Ilstad / Kveldheim 

søndag



markedet

Garn, garn, garn! Vi vet at markedet er viktig. Derfor har 
vi flyttet årets marked til galleriet slik at det blir enda 

bedre plass til utstillere og publikum!

 Markedet er åpent lørdag kl. 12-19 og søndag kl. 11-17. 



Alpakka Sandnes Hommeland selger norskpro-
dusert garn fra alpakka fra en gård i Sandnes kommune. 
Her bor det 15 alpakkaer som spaserer på de norske 
fjellene. Ullen spinnes på Telespinn, og er et 100% norsk 
produkt av høy kvalitet.

Arctic Yarns er et lite garnfargeri i Narvik. Her farges 
både de lekreste merinogarn og tradisjonsrik norskt garn 
fra Hillesvåg. Sortimentet utvides stadig, både med de 
lekreste garnsortene fra det store utland og med den 
gode, norske, rustikke ulla. 

BLADET GARN  NUMMER 2 2017

BLADET GARN  NUMMER 2 2017

Håndfarget garn
Designerportrett
Åklekofte 
Bokomtaler

Farge-Dagny
Plantefarging
Syrefarging
Strikkeoppskrifter

Bladet garn kommer med sin tredje utgivelse høsten 
2017. Som alltid er det fullt av strikkeoppskrifter og in-
teressanten artikler. Bladet vil derfor være ganske ferskt 
fra trykken når de kommer til markedet.  

Garnsurrr selger håndfarget garn. har voksne flyktnin-
gekvinner overtatt grytene. De har tatt tak i begrepet 
fargerikt fellesskap, og realisert det gjennom et fantas-
tisk fargerikt garn som de selger på festivalen. 

Hillesvåg Ullvarefabrikk  har laget kvalitetsproduk-
ter av norsk ull i generasjoner. Til markedet på tar de med 
seg nyhetene Vilje og Sol spunnet av 100% norsk ull C1 Fin 
lamull, i tillegg til blant annet pelsullgarnet Sølje, Tinde og 
Blåne, og det tradisjonelle kardegarnet Ask.



HipKnitShop pakker med seg garn (8 nye farger kom-
mer), totalt 16 herlige unike farger. Hip Wool er et luftig 
garn i 100 % ull. Mykt og kløfritt. De tar med strikke-
oppskrifter (blant annet Parkenstrikkheftet) og besteven-
ner. Med seg har de også ferdigstrikkede bestevenner, 
– samt rykende ferskt strikkehefte med 10 strikkavenner 
samlet.

Flokeriet selger håndlagde luer, garn og såper. Luene 
er håndstrikket av ufarga forgarn fra Hillesvåg Ullvarefab-
rikk. Garnet de selger farger de selv med planter de finner 
i nærheten. De lager såper og shampoer med blant annet 
einebær, såpe med høymole, shampo og såpe med nesle 
og såpe med blæretang og havsalt.

Oppdrag Juleglede er en julefortelling i 24 deler som for 
barn i alderen 5-12 år, og alle andre som liker jul.  Det lanseres 
også en strikkekolleksjon med nostalgiske strikkeklær du kan 
kjenne igjen fra karakterene i boken -  “Mormor Monsens 
strikkegleder”, Alle oppskriftene er i garn fra Hillesvåg Ullva-
refabrikk. Boken, strikkeoppskrifter og garnpakker selges på 
festivalen.

Kirkens Bymisjon farger Norge oransje. Med 10.000 
oransje skjerf skaper de «årets varmeste dag» den 1. 
november. Skjerfene er et symbol på mer varme og 
inkludering i samfunnet, og skjerfene blir til gjennom 
tidenes strikkedugnad. Her får du også kjøpt garn til 
skjerfene om du enda ikke har begynt å strikke

Knit Me er en norsk garnmerkevare – med to deilige 
garnkvaliteter i merino/babyalpakka/silkeblanding, Knit 
Me Merino og Knit Me Lux. Garnet er produsert i Peru og 
er selvsagt mulesingfritt og ikke superwashbehandlet.
I tillegg har de nylig kommet med nyheten Knit Me Dryss i 
børstet alpakka som de gleder seg til å vise frem!



Lofoten Wool produserer garn fra sauer i Lofoten og 
Nord-Norge. Her lever frie sauer som produserer fantastisk 
flott ull. Røstkolleksjonen består av naturfarger, i crossbred-
kvalitet, fra sauerasen Norsk Kvit Sau. Tykkere garrn er laget 
av ull fra villsau og speælsau på Flakstad og Vestvågøy.

Malsen og mor selger garn fra små kvalitetslever-
andører. De tar inn garn fra små produsenter som leverer 
garn produsert på et etisk forsvarlig måte. Hovedproduk-
tet 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.

Móakot er et lite strikkekompani fra Island som lager 
oppskrifter til genser og cardigans til menn og kvinner. 
Designer er Margret Halldorsdottir. Designen hennes tar 
fokus på gamle traditioner i mønsterstrikk. Moakot selger 
kun oppskrifter, men garnet kan du få kjøpt hos Pinnsvin 
Design.

Norwegian spirit & garn strikk og garn holder til på 
Bergen Jernbanestasjon. De tar med utvalgte godbiter 
som Brooklyn Tweed garn  og oppskrifter, og internasjon-
ale magasin som LAINE Magazine, MAKING Magazi, Pom 
Pom Magazine og Rowan Magazine. I tillegg har de også 
med Håndfarget garn fra LilleRille og Garnsurr.

Nina Isabell Abrahamsen står bak Mamaknit og 
designer og selger strikkeoppskrifter til baby og barn, 
klassiske plagg som kan brukes til både gutter og jenter.  
Det ligger mye kjærlighet og tid bak et strikket plagg, så 
hennes drøm er at det kan arves videre til både lillesøster 
og lillebror, uten at snitt eller farger hemmer dette. 



Nøstebarn har solgt klær og garn av ubehandlet ull i 30 
år og i dag er de originale strikkeoppskriftene fortsatt like 
aktuelle. Garnet lages av fineste merinoull ved Henrichsens 
uldspinderi i Danmark. De selger blant annet  2-trådsgarn i 
100% merinoull, silkeull,  angoraull,  lanolingarn og økolo-
gisk bomull som er nytt av året. 

Strikkezilla har selvsagt med seg oppskriftsbøkene 
Ullungen og Lille Bolle, og noen enkeltoppskrifter. Også 
mye annet smått og stort gøy i form av egendesignede 
strikkenett, prosjektposer med strikketema tegnet av 
Winther Design spesielt til Strikkezilla. Godt utvalg med 
refleksknapper, strikketips og god stemning.

Snella Og Petronella  lager det perfekte tilbehør til 
håndstrikkede plagg - håndlagde knapper. De kommer 
med de vakreste knapper i porselen, for hånd i sitt nye 
knappeverksted i Asker.

The Happy Little Dye Pot ble til av kjærlighet til farg-
er og garn. I fargingen bruker de ulike fargeteknikker, og 
kombinerer gjerne flere av disse for hver hespe. The Happy 
Little Dye Pot synes det er viktig at alle skal kunne unne 
seg litt farger i hverdagen og har derfor mange garnbaser, 
alt fra rimelig ‘hverdagsull’ til mer eksklusive silkeblanding-
er.

Pinnsvin Design er en butikk i Bergen. De selger 
garn og strikkeutstyr. De fører blant annet islandsk garn 
fra Istex. I tillegg selger de  Rowan, Isager, og garn fra 
Hillesvåg Ullvarefabrikk.  



Vestlandsdrakten selger håndfarget garn farget i liten 
skala. Garnet selges vanligvis kun i fysisk butikk i Bergen. 
Garnet er farget med syrefarger, i mange spennende 
kvaliteter. De har også med håndfargede sokkekit med 
hovedfarge og kontrastfarge,håndfarget garn i genser 
mengde, egne strikkeoppskrifter, strikkebager og strikken-
ett, maskemarkører.

Viitre.no er en liten familiedrevet nettbutikk basert i Ber-
gen. De fører garn fra den amerikanske Quince & Co, som har 
de lekreste farger på ull og økologisk lin. I tillegg til strikket-
ilbehør fra fra Twig & Horn og Cocoknits. De har også med 
KnitPro Symphonie Wood strikkepinner på festivalen, om du 
er ivrig på  legge opp til nytt prosjekt.

Whoops Knit Happens  ble startet i februar i år og 
har kommet ut med et luehefte: LUE PÅ HUE (strikk fra 
8 år til voksen, både gutter/menn og jenter/damer), og 5 
enkelt oppskrifter som selges på nettsiden. På festivalen 
selger de alle oppskriftene i papirformat på strikkefesti-
valen og har alle plagg utstilt.

Værbitt garn er en garnbutikk i Oslo og et håndfargeri. De 
selger håndfarget norsk luksusgarn av eget merke, og hånd-
farget garn fra blant andre Hillesvåg, Rauma, Selbu spinneri 
og Telespinn. I tillegg selger de glassknapper, jålete maske-
markører, hippe strikkemagasiner, håndsydde prosjektvesker 
og Hiya Hiya strikkepinner. Ta gjerne kontakt med  Værbitt på 
forhånd, om du ønsker noe spesielt til markedet!

Økogarn kjennemerke er #garnmedmening. De har fokus 
på at leverandørenes produksjonsmetoder tar hensyn til na-
tur, mennesker og dyr, og forhandler kun kvalitetsgarn som 
er sertifisert økologisk, fairtrade eller resirkulert. I tillegg 
fører de strikkepinner og heklenåler i bambus og bjørk, og 
andre relaterte produkter som er produsert på miljøvenn-
lige, bærekraftige og etiske måter.



Solskinn på strikkeloftet

Ullaloftet

Hildas søte fristelse

Clausens findress

Festivaltvinn
Festivaltvinn er et tretråds kamgarn fra Hillesvåg Ullvarefabrikk 

som er tvunnet og hespet på maskiner fra Salhus Tricotagefabrik. 
Tvinnemaskinen som tvinner garnet er fra 1936, og kan ses i drift 

under omvisning i museet. 



Milabekken

Pikene på syloftet

Kvit undikk

Klaras hage

Alle fargekombinasjonene har fått navn som er inspirert av 
fortellinger om fabrikken, Salhus og de som arbeidet her. Fra 
disponent Clausens findress til Hilda-butikkens søte fristelser 
og Milabekken som renner under fabrikken. Garnet kan kun 
kjøpes i museumsbutikken under festivalen, og er heller ikke 

i salg andre steder. 



Takk til våre 
sponsorer!



Nye eiere ønsker  
velkommen til

Stort utvalg av garn, 
pinner og tilbehør fra 

Sandnes garn,  
Dale, Viking,  

Du store alpakka, 
Cewec, Garnsurr,  

Permin og Hjelmtvedt.

Hesthaugvegen 24, Ulset, Bergen 
post@garnstuen.no
www.garnstuen.no

DIN LOKALE GARNPRODUSENT
#NORSKULL #KORTREISTGARN

#DINNORSKEULLVAREFABRIKK

#STRIKKING #VEVING 

#PLANTEFARGING

WWW.ULL.NO

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



Få alle nye utgaver av 
Bladet garn portofritt tilsendt 

på utgivelsesdatoen. 
Pris kr. 189,- per utgave. 

Bestill på www.bladetgarn.no
Abonnementet løper til det sies opp.

Abonner!



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



Legg ut dine  
bilder fra festivalen! 

Bruk emneknaggen:
#bergenstrikkefestival

Følg oss på Facebook og
Instagram:

@bergenstrikkefestival

Festivalen er støttet av Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune


