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Billetter

Kjære strikkevenn!

Billetter selges hos tikkio.com

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

Viktig informasjon om billetter:

Vi kan vel vil si at en ny tradisjon er skapt? I år er det nemlig tredje året vi
ønsker alle strikkere i Bergen og omland, ja fra hele landet:
Velkommen til Bergen strikkefestival!
Årets program er som de siste årene, fullt opp med inspirerende, kunnskapsrike og lærerike workshops og foredrag av og med noen av strikkemiljøets store
kjendiser. Vi er veldig stolte over å ha de med oss og vi håper at du vil få en
strålende strikkehelg sammen med dem.
I år har også museet en egen post på programmet, moteoppvisning og
boklansering av Ruter og Lus - Retrostrikk fra Salhus Tricotagefabrik fredag
under åpningskvelden. Nye plagg er skapt etter inspirasjon fra museets
rikholdige mønsterarkiv, og vi er glade for at noen av de fremste strikkedesignerne ville samarbeide med oss. Strikkevenn, vi håper du vil finne deg et plagg
du har lyst å strikke, enten til deg selv eller til noen du er glad i.
Bergen strikkefestival har vokst år for år, og vi kunne ikke åpnet dørene uten
alle frivillige som bidrar. I år er det hele 50 frivillige som deltar med alt det
viktige som må ordnes og være på plass, som nytrukken kaffe, varm suppe,
nysteikte vafler og tømming av boss, og til å introdusere foredragsholdere og
så mye mer. Strikk en ekstra runde for dem! Tusen takk gode frivillige!
Tusen takk også til alle som bidrar til at vi enda en gang er på
Bergen Strikkefestival; foredragsholdere, forfattere, utstillere, musikere,
modeller og fantastiske medarbeidere på Norsk Trikotasjemuseum.
Da gjenstår det bare å si; ha en fortreffelig Bergen Strikkefestival!
Strikkehilsen

Ann Kristin Ramstrøm
Leder, Norsk Trikotasjemuseum

Bergen Strikkefestival 2018 er
støttet av Bergen kommune

Dagspass og helgepass gir adgang til alt
av felles program, marked og kafé. Disse
billettene inkluderer ikke workshops.
Billett til workshop er også gyldig som
dagspass (alt av felles program) for den
dagen workshopen skal være.
Det vil bli mulig å kjøpe billett i døren som
gir inngang kun til kafé og marked. Disse
selges ikke på forhånd og det vil være et
begrenset antall for salg.
Billetter refunderes ikke – med mindre
hele festivalen avlyses eller workshopen
du har kjøpt billett til avlyses.

Hvordan kommer jeg meg til festivalen?
Bergen Strikkefestival blir arrangert på
Norsk Trikotasjemuseum i Salhus,
to mil nord for Bergen.
Det går vanlig rutebuss til Salhus:
Det er enkelt og billig å reise kollektivt.
Drar du fra Bergen sentrum tar du buss
nr. 3 Støbotn eller nr. 4 Flaktveit fra Torget
eller Bryggen i sentrum (ca 17 min reisetid). Disse bussene går hvert 10 minutt til
Åsane Terminal.
På Åsane Terminal bytter du til buss
nr. 35 Salhus til stoppet Salhus kai som
går en gang i timen: 09.40, 10,40 osv. alle
dager (ca 15 min reisetid). OBS! På søndag
går første buss 10.40. Herfra følger du
skiltingen til Norsk Trikotasjemuseum,
et par minutters gange.

Mat
I kaféen får du kjøpt både
varm mat, brødmat, kaker og
kaffe. Fredag og lørdag blir
det også salg av øl og vin.
Du finner også vegetar/vegan og glutenfrie alternativ.

Retur fra Salhus kai til Åsane terminal går
kl. 21.20, 22.20 og 23.20 (lørdag: 13.25,
14.25 osv). Siste buss går kl. 23.20 (lørdag
23.25). Retur søndag kl. 14.25, 15.25 osv.
Bussen tilbake til Åsane terminal går
fra samme stopp som du gikk av bussen,
Salhus kai.
For mer info om bussrutene, se skyss.no.
Parkering:
Det er 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 og Salhus kirke (gjelder
lørdag ved kirken). Kom tidlig for å sikre
deg plass.

Spoleloftet

Garnbutikken og nettbutikken for fint garn, design og strikketilbehør.
Kom og besøk oss på Bergen Strikkefestival!

fredag

Se fullstendig
program på
side 24-27

www.norwegian-spirit.com

19.00
ÅPNING AV
FESTIVALEN
19.15:
boklansering:
ruter og lus
med moteshow
og konsert
Norsk Trikotasjemuseum lanserer
den ferske strikkebok Ruter og lus –
retrostrikk frå Salhus Tricotagefabrik
med moteshow og konsert med
vokalensemlet Hysj!

21.30
konsert:
Lysning

20.30
Strikkequiz
Spiss strikkepinnene og strikkekunskapene og bli med på quiz!
Ullete premier!

Lysning er en Oslo-basert duo
bestående av Ingvild Våge
(vokal) og Bjarne Liland (gitar).
Med et melankolsk uttrykk bygd
opp av loopet gitar og norske
tekster, tar de deg med på en
reise gjennom vakre lydlandskap med drømmende og
melodiøse låter du får lyst til å
høre igjen og igjen.

Spoleloftet

lørdag
foredrag: Sjølingstad Uldvarefabrikk –
en levende museumsfabrikk
Sylvi Sørensen
Lørdag kl. 13.30 – 14.20
Sjølingstad Uldvarefabrik ble grunnlagt i
1894 og var i ordinær drift fram til 1984.
Fabrikkanlegget er bevart som et teknisk
kulturminne med
bygninger og produksjonsutstyr. Museet
jobber med bevaring
og overføring av kunnskap ved vedlikehold
av maskinparken gjennom produksjon av
garn, tepper og andre
ullvareprodukter.
Anlegget er regulert til vern, og er et av
Riksantikvarens 15 prioriterte tekniske
industrianlegg. Anlegget er komplett,
autentisk og et viktig kulturminne også
i nordeuropeisk sammenheng. Sylvi vil
fortelle mer om produksjonen og anlegget
i foredraget.

foredrag: Trettiofem vantar
Maja Karlsson
Lørdag kl. 14.45 - 15.35
Maja Karlsson er strikkedesigner og forfatter
bosatt i Arvika i Sverige. Hun driver Majas
Manufaktur, og i 2016 kom debutboken hennes
«Sticka svenska mönster» ut på Bonnier Fakta.
Det er en bok om tradisjonelle svenske mønster. Boken finnes nå også på norsk.

Maja jobber også som blogger og designer
for Järbo Garn. Høsten
2018 er hun aktuell
med en ny bok:
«Trettiofem vantar».
Den vil hun snakke
mest om på strikkfestivalen. I boken
har hun skapt 35 ulike
votteoppskrifter.
Noen er enkle, mens
andre er mer for den
erfarne strikker. Her finnes også votter som
strikkes ovenfra og ned! Boken kan kjøpes
i museumsbutikken, og Maja signerer etter
foredraget.

bok: knit happens!

konsert: Tre sneller og et hespetre

Anette Lyngstad og Siri Haaland
Lørdag kl. 18.00 - 18.30

Lørdag kl. 19.30 - 20.00

Strikk til tenåringer! Whoops Knit Happens
er en ny strikkebok med strikkeoppskrifter til
barn i alderen 10-16 år. Anette Lyngstad og
Siri Haaland skal ha en
liten bokpresentasjon og
vise frem noen av de fine
plaggene på strikkefestivalen.
Boken blir å få kjøpt i museumsbutikken og du kan
til og med få den signert
i museumsbutikken etter
presentasjonen.

Tre sneller og et hespetre er en Oslobasert
vokalkvartett med
tekstilt repertoar. De
synger sanger om strikking, veving, karding,
spinning, men også om
sauer og geiter, votter
og luer. Tre sneller og
et hepsetre sang på
Bergen Strikkefestival
2017 og siden den
gang har de også gjort
internasjonal debut på Fårfesten i Kil.

foredrag: Hvordan temme håndfarget garn?
Nina Figenschau
Lørdag kl. 16.30 – 17.30
Har du følelsen av at håndfarget garnet ser
fantastisk ut på hespet, og når du skal strikke
av det blir det bare en kaotisk miks av farger?
Det kan være vanskelig å forutsi hvordan
flerfarget garn vil se ut når det strikkes opp.
I løpet av foredraget vil Nina gå i dybden på
hvordan man kan bruke prøvelappen til å
forutsi hvordan fargene
vil fordele seg.

BOK: Kontstrikk – enklere enn du tror!

Nina har farget garn og
laget strikkeoppskrifter
for Ninapetrina i over
5 år. Hun har samlet
mange tips og triks
for deg, enten du er
en strikker, designer
eller garnfarger som vil
knekke koden med å strikke med håndfarget
garn.

I januar 2015 ble boken
«Kontstrikk, enklere enn
du tror» utgitt. Boken er
en liten bok som er ment
som en introduksjon til
kontstrikk og inneholder en
grunnoppskrift og flere oppskrifter på småplagg som er
ideelle for nybegynnere og
for mer erfarne kontstrikkere.

Kom på foredraget og finn ut mer om hvilket
resultat ulike typer håndfarget garn kan gi,
hvilke hensyn man må ta og hvilke muligheter garnet gir.

Ny bok som lanseres i september er en bok med
rundt 40 oppskrifter alle med kontstrikk som
tema. Alt fra små enkle plagg, til barn, dame og
herre plagg. Boka inneholder et grundig fagkapittel i tillegg til de ulike oppskriftene.

Heidi Eikeland og Mette Hovden
Lørdag kl. 18.45 . 19.15
I foredraget vil Heidi og Mette ta med publikum
en reise gjennom ulike tema, alt fra litt av kontstrikkens historikk, deres historie og hvordan de
begynte med kontstrikk.

Se fullstendig
program på
side 24-27

Spoleloftet

søndag

Det ligger timer med studier og museumsbesøk bak arbeidet med boken som brakte
henne bokstavelig talt rundt i hele Norge på
jakt etter strikkede skatter, gode historier og
drakthistorie.
Det er også en historie om hvordan en
Oslo-dame går fem-på når hun skal planlegge
en reiserute gjennom landet. Og hvor to rette
og rett frem rett og slett tidvis var helt umulig
å strikke på svingete vestlandsveier, selv når
hun har sjåfør! Kjøp boken Strikk til alle tider i
museumsbutikken.

Færøysk strikk
Svanhild Strøm og Marjun Biskopstø
Søndag kl. 12.00 – 13.00
Svanhild og Marjun vil
fortelle litt om færøysk
strikkehistorie, den
færøyske genseren
og jobben bak boken
«Færøysk Strikkebok»
som utkom høsten
2016.
I boken presenteres
gamle færøyske
mønster i nye design, inspirert av historiene
til skredderen Hans Marius Debes som i 1932
samlet inn gamle strikkemønstre for å forhindre deres bortgang.

To rette og rett frem
Helle Siggerud
Søndag kl. 14.00 – 15.00
Fra ideen til boken Strikk til alle tider dukket
opp på et gatehjørne i New York gikk det 3 år til
den ble materialisert. Underveis sa
Helle Siggerud opp
en god jobb som
kommunikasjonsrådgiver og begynte på en utdannelse
som bunadtilvirker
og begynte å utgi
egne design.

Det norske – i strikk og garn
Ingun Grimstad Klepp
og Tone Skårdal Tobiasson
Søndag kl. 15.30 – 16.30
Seniorforsker Ingun Grimstad Klepp og
journalist Tone Skårdal Tobiasson har sammen
skrevet tre bøker relatert til strikking og ull.
Den første, Ren
ull (Aschehoug),
handlet om hele
vårt forhold til ull i
Norge; men i dette
foredraget skal de
snakke om sine to
nyeste utgivelser på
Vormedal forlag.

Velkommen til ei feiring
av norsk ull, dei norske
sauerasane, og våre rike
tekstiltradisjonar.

Ullveka
HOrdaland 2018

Den første er en
strikkebok basert på det store mangfoldet vi
har i norsk ullgarn; den andre er en rykende
fersk bok om den gjemte og glemte norske
strikkehistorien – og dermed den første helhetlige strikkehistorien i Norge på 30 år.Kjøp
boken i museumsbutikken.

Se fullstendig
program på
side 24-27

Ullveka no
19-28 Oktober 2018

Utstilling:
ami streetart

STORT GARNUTVALG!

OVER 5000 GARNTYPER

20%
RABATT
RABATTKODE: STRIKKEFEST18

AMI Streetart er et
utradisjonelt garnkunstprosjekt. Figurene er
heklet eller strikket, og
ofte plassert ved siden av
annen gatekunst.

GJELDER ALT GARN. KUN FOR PRIVATPERSONER. GJELDER T.O.M. 21.10.18.
KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE RABATTER.

Kanskje du har sett
figurene i Bergens gater?
Denne helgen inntar AMI
Streetart strikkfestivalen. Se opp for søte små
figurer i fabrikken...

@amistreeetart

ForFor
dine
dine
interesser
interesser

Norsk Trikotasjemuseum lanserer
den ferske strikkebok Ruter og lus –
retrostrikk frå Salhus Tricotagefabrik.
Boka er utgitt på Museumsforlaget og
inneholder 26 nye oppskrifter inspirert
av mønsterarkivet til Salhus Tricotagefabrik, en av de første norske tekstilfabrikkene. Metervare og strikkeprøver
fra fabrikkarkivet har nå blitt til nye
gensere, jakker, kjoler og tilbehør du
kan strikke for hånd.
Plaggene har grafisk mønsterstrikk
og føles både retro og moderne på
samme tid. Med oss på laget har vi
hatt et knippe dyktige designere:
Birger Berge, Siv Dyvik, Berit Løkken
ved Hillesvåg Ullvarefabrikk, Birte og
Margareth Sandvik, Dianna Walla og
Kristin Wiola Ødegård.
Lanseringen skjer på åpningsdagen til
strikkefestivalen, med moteshow med
plagg fra boken og konsert med det
bergenske vokalensemblet Hysj! Bli
med på feiringen!

Boklansering og moteshow
fredag 28. september!

ni
boke utikken!
p
ø
j
K
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Velkommen til

aktiviteter på
ullaloftet
Stort utvalg av garn, pinner og tilbehør fra

SANDNES GARN, DALE,
VIKING, DU STORE ALPAKKA,
FILCOLANA, FJORD FIBRES,
GARNSURR, FONTY,
MONDIAL OG HJELMTVEDT
Hesthaugvegen 24, Ulset, Bergen
post@garnstuen.no
www.garnstuen.no

Lørdag kl. 12-17
Søndag kl. 11-16

GARNBYTTE
DESIGN DIN
EGEN BUTTON
@dittnavnpåinstagram?

Ta med et nøste eller to
og bytt det i noen nytt

Finn veien:
opp trappen til høyre for
scenen på spoleloftet

Utstillere i galleriet

Utstillere i galleriet

Annas Angora

ARCTIC YARNS

god som ull

the happy little dye pot

Annas Angora er Norges største oppdretter
av angorakaniner. De tilbyr garn i flere ulike
kvaliteter, både i 100%
angora og angora
blandet med andre
fibre. Her kan du også
finne godbiter med
helt unikt, håndspunnet garn. All angora
som brukes i garnet
kommer fra deres egne
kaniner.

Arctic Yarns er et lite hånfargeri som holder
til i en kjeller i Nord-Norge.
Her farges ren norsk ull fra
Hillesvåg under både nordlys
og midtnattsol. I tillegg til
håndfarget garn selger
Arctic Yarns strikkeoppskrifter designet av fargeren selv,
selbuvott-pins og kanskje tar
hun også med andre
godsaker som enhver
strikker kan trenge.

God som Ull er en nettbutikk med et bredt
sortiment av ullgarn.
Til markedet tar de
med seg garn fra
CaMaRose, Tukuwool,
Romanian Merino og
Moeke Yarns.

The Happy Little Dye Pot ble til av kjærlighet
til farger og garn. De har
blant annet gradienter som
går enten fra mørk til lys i
samme farge eller fra en farge til en annen med glidende
overgang, spettete farger,
lagvise farger for å få frem
fargedybde, flerfarget garn
hvor de farger hespene i flere
farger, og selvstripende garn.
De har alt fra rimelig ‘hverdagsull’ til mer
eksklusive silkeblandinger

BLADET GARN

FJORD FIBRES

gutten og strikkemor

hipknitshop

Bladet har blitt en
suksess i Norge og
selges nå i engelsk
versjon i utlandet. Til
markedsplassen tar de
med seg bunkevis med
blader, også blad nummer 7, som kommer
flunkende nytt fra trykkeriet akkurat i tide til
Bergen Strikkefestival. De har også med seg
lekre pinnesett fra Chiaogoo og mange andre
flotte strikkedingser.

Fjord Fibres er en bedrift,
drevet av Gilly Hagemann,
som baserer seg på
håndfarget garn i Bergen.
Dette garn inneholder norsk
ull som ikke er superwash
behandlet. Dette gjør at ullen
beholder sine gode
egenskaper. Sortimentet
tilbyr hesper av håndfarget sokkegarn (80%ull
/ 20%polyester), håndfarget enkelt og dobbelt
strikket sock blanks, håndfarget 100% ull garn
og håndlagde strikkeposer som er laget av
norsk stoff.

Pia tar med seg
egostrikk-heftet samt
har med vår/sommerheftet. Det blir noen
festivaltilbud samt
noen eksklusive og
spennende nyheter.
Det blir også mulighet
for å kjøpe splitter nye guttenogstrikkemor-tøynett. Hun tar også med modeller fra
den nye boken sin.

Catharina Ilstad er dama bak bedriften
HipKnitShop. Hun designer
bestevenner og strikk til
store og små. Strikk skal
være gøy - og hun elsker å
leke med farger og fantasi.
Hun tar med seg strikkeposer, handlenett, bestevenner,
deilige Hip Wool og Hip
Mohair på markedet. I tillegg
hefter med strikkeoppskrifter og alle høstens nye plagg.

flokeriet

garnsurr

Flokeriet farger
lokalprodusert garn
med planter fra
naturen rundt, og med
syrefarger for
morsomme effekter.
Om du vil ha et tøft
villsaugarn eller snillere
lammeull, så finner du
det hos Iren. Kom og ta
ein prat for å lære mer om ull
og kvaliteter fra en ullnerd.

Garnsurr i Nore er et sosialt entreprenørskap.
Hovedrollene spilles av
innvandrerkvinner bosatt i
Numedal. De farger på
mange kvaliteter, for det
meste på tynn og tykk merino i tillegg til silkemohair.
Rein luksus i form av
en silkemerino uten superwashbehandling og
to kvaliteter norsk ull fra
Telespinn vil bli sluppet denne høsten.

I tillegg til en del løse
oppskrifter og magasiner, samt knapper og
diverse fra Katrinkles.

hillesvåg ullvarefabrikk
Hillesvåg Ullvarefabrikk har laget
kvalitetsprodukter av
norsk ull i generasjoner, og produksjonen
er av håndverksmessig
høy kvalitet.
Til markedet tar de
med seg Vilje og Sol
som er spunnet av
100% myk norsk lamull
og har allerede blitt en stor favoritt blant
strikkerne. De vil også by på pelsullgarnet
Sølje, Tinde og Blåne. I tillegg lanserer de nye
farger i det tradisjonelle kardegarnet Ask!

kirkens bymisjon
Hvert år farger Kirkens Bymisjon hele
Norge oransje. Vi inviterer til
strikkedugnad for et varmere
og mer inkluderende
samfunn. Årets mål er
20.000 oransje skjerf!
Det oransje skjerfet er håndstrikket omsorg og varme.
Ved å strikke det bidrar du til
en varmere by å bo i. Kirkens
Bymisjon har garnet for salg på sin stand.

Utstillere i galleriet

Utstillere i galleriet

kofteknappen

norwegian spirit strikk & garn

sjølingstad uldvarefabrik

Kofteknappen har hekter, knapper og bånd,
strikkepakker i nye og spennende varianter.
Hekter og knapper i eget design i TInn og Sølv
alt tuftet på gammel
tradisjon.

Norwegian spirit strikk & garn tar med
håndfarget garn fra Wool
Up North, garn og design
fra Knitting for Olive,
strikketilbehør fra Twig &
Horn, Fringe Supply Co,
og herlige pins for alle
strikkenerder fra Twill &
Print, samt nyheter fra
de aller beste strikk- og
håndarbeidsbladene Laine
Magazine, Making Zine og Pom Pom magazine, dersom de kommer i tide til festivalen!

Sjølingstad Uldvarefabrik selger blant annet
garn og og tepper
produsert på gamle
maskiner på en levende museumsfabrikk.
Dette blir en sjelden
mulighet til å få kjøpe
Sjølingstad-garn!

Egne designsmykker
laget med tanke på
strikkeglade damer,
ull og tradisjon. Mye
nytt og spennende for
alle strikkeglade.

loch ness knit fest

nøstebarn

Loch Ness Knit Fest
holder til i Inverness,
Skottland. I år har vi
startet et samarbeid
mellom festivalene i
Bergen og Inverness.
På markedet får du
møte dem og høre
mer om festivalen.

Om du venter barn, trenger klær, eller bare
har lyst til å være kreativ;
Nøstebarn er et naturlig
sted å begynne!
Nøstebarn tilbyr tynt
garn av fineste merinoull,
tussah-silke og angorafiber
som kun farges med miljøgodkjente fargestoffer.
Ullen er ikke superwash-behandlet, ikke bleket, og den
inneholder ikke møllgift eller annen kjemisk
preparering.

mohairia

plystre

Mohairia er en butikk i
Bergen som spesialiserer seg på mohairgarn.
Mohaira kommer med
deilig Mohair fra Sør
Afrika og Norge.
De har med garnpakker til alle de kule luene
man finner i nettbutikken www.mohaira.no

Plystre tar med seg garnet Plystre Varm, som
er et mykt 2-tråds merinogarn med et stort
bruksområde. Garnet gir
myke, lette og delikate
plagg, samtidig som at
det er veldig slitesterkt.
Garnet kan brukes til å
strikke luftige gensere,
varme baby- og barneklær.
I tillegg til det tar de
selvfølgelig med seg prosjektsekker,
punger og bagger!

spøtegarn
Spøtegarn er med oss
i år også! De har med
seg håndfarget garn
i flere kvaliteter, julekalender, strikkesokker, strikkenett og
strikkepinner. I tillegg
har de med seg egne
strikkeoppskrifter.

strikkezilla design
Crazy Yarn Lady eller
Trøstenøster? Strikkezilla design tar med
alle de fine tingene
fra strikkezilla.no til
markedet.
Totes, bøker, lykkestrikkepinner og håndlagde
strikkeverktøy – nesten
alt du trenger!

viitre
Viitre er en Bergensbasert nettbutikk,
som er glad i fine farger,
og god kvalitet på garn og
strikketilbehør. De har med
seg masse fint garn fra Quince & Co, samt tilbehør fra
Twig & Horn og Cocoknits.
Viitre selger også håndfarget garn fra Ninapetrina,
både gradienter og spettet
garn på tynn norsk lammeull og tynn norsk pelsull.
Samt en liten utstilling av modeller fra det
kommende heftet Strikk Med Gradienter.

værbitt garn
Værbitt er det lille håndfargeriet på Grünerløkka i Oslo som tryller med
farger på kortreist garn,
laget av ull fra norske sauer.
Garnet de farger på er
spunnet hos de små spinneriene, Hillesvåg, Rauma,
Telespinn og Selbu. Værbitt
garn fås i semisolide,
fargeskiftende, gradiente
og spettete farger, og
det kan kombineres med
fabrikkfarget garn av samme kvalitet. I tillegg
har Værbitt med seg håndsydde og håndfarga
strikkbager fra Maur Oslo, strikkemagasiner,
håndlagde luksusmaskemarkører, Hiya Hiya
strikkepinner, vintage glassknapper - og enda
litt til.

trollkar

økogarn

Trollkar er en butikk
med base i Haugesund.
Trollkar tar med seg
sitt eget Trollkar-garn,
strikkepinner fra
HiyaHiya og Fragaria
sine håndlagde prosjektposer, – vester og
utstyrsmapper

Økogarn er din nettbutikk for miljøvennlig
kvalitetsgarn. Det er viktig
at leverandørers produksjonsmetoder tar hensyn til
natur, mennesker og dyr. I
tillegg føres strikkepinner
og heklenåler i bambus og
bjørk, og andre relaterte
produkter som er produsert
på miljøvennlige, bærekraftige og etiske måter.

Utstillere: up-and-comers! - på syloftet

knitography

unni strand

Knitography er et
opplærings og historiefortellende prosjekt.
Fokus er spesielt på å
presentere historie,
geografi og tradisjonell
strikkekunst og ull fra
Trøndelags-regionen.
Historiefortelleren
Patricia er også designeren bak Selbuvott og
Selbusokk blokkere som er håndlaget fra tre til
ferdige blokkere på hennes lille gård.

Vi ønsker Unni Strand
velkommen som utstiller på
markedet! Hun designer og
produserer miljøvennlige
tekstiler i lin

norne yarn

Månespire keramikk

Norne Yarn er er et
håndfargeri i Oslo,
drevet av Tuva Hoen.
Tuva velger de lekreste
garnbasene og gir dem
semisolide farger som
farges med syrefarger
i en prosess kalt kjelefarging. Ullen kommer
fra britiske Bluefaced
Leicester-sauer og søramerikansk merino,
silke, kidmohair, kasjmir og jak.

Trenger du en kopp med garn? Eller noen
gigantisk tråsneller? Månespire Keramikk stiller ut
med håndlagde garnboller.
Hun er opptatt av gøyale,
og overraskende design.
Her kan du finne utstyr til å
holde orden på både garn
og pinner, eller bare lyse
opp dagen!

På standen hennes kan du
få kjøpt sy-kit til strikkebag,
stoffbiter til søm, t-skjorter
og strikkenett med mer.

line iversen

strikkeline

Line plantefarger garn,
og i tillegg lager hun
noe strikketilbehør.

Caroline Agbo står bak
Strikkeline, et lite håndfargeri
i Sandefjord som farger ren
Mulberry Silke, Merino og
Silke blanding, Ren Merino og
Silk Mohair.

Hun er bergenser
bosatt i Hardanger, og
farger noe på importerte fargeemner (indigo
og krapp og cochenille,
ting som ikke finnes
her), men ellers på planter hun sanker selv.

På markedet har hun med
masse deilig håndfarget garn
med god kvalitet. Hun har
også med seg har oppskrift på
LilleLineRomper.

Utstillere: up-and-comers! - på syloftet
treverkaren

ystabø gull

Vi har stor glede av
ønske Treverkaren velkommen til markedet.
Treverkaren drives av
Terje Dalland. Han
selger nøstepinner,
strikkepinneholdere/
spøtcontrollar, håndteiner/støttesteiner,
ullstaver, hespetre,
nålehus med mer!

Ystabø Gull lager garn fra
egne sauer!
Arvesølv-serien har ull fra
Norsk Pelssau som har en
gråmelert sølvskimrende ull
med en vakker glans.

Markedet er åpent:
Lørdag kl. 12-19
Søndag kl. 11-16

Det blandes også inn litt ull
fra sauerasen Norsk Kvit for
å få mer spenst. Resultatet
er et 2 tråds gråmelert garn som gir
dype, fine farger.

Bli med på omvisning i
Salhus Tricotagefabrik

Program

for alle
dager - time
for time

Fredag

lørdag kl. 14.30 og 16.00
Søndag kl. 13.00 og 15.00

NÅR

HVA

17.00

Kaféen åpner med salg av varm mat,
kaker, kaffe, vin og øl

19.00

Åpning av Bergen Strikkefestival 2018

Spoleloftet

Omvisning er inkludert i helgepass,
dagspass og worskhop-billett.
Oppmøte i kaféen.

19.15

Moteshow og boklansering: Ruter og lus.
Konsert med vokalensemblet Hysj!

Spoleloftet

20.30

Strikkequiz

Kaféen

21.30

Konsert med bandet Lysning

Spoleloftet

23.00

Dørene stenger

Takk til mester grønn gullgruven
som har sponset oss med blomster!
Foto: Tove Lise Mossestad

HVOR

Lørdag

16.30 17.30

Foredrag: Hvordan temme håndfarget garn med Nina Figenschau

Spoleloftet

NÅR

HVA

HVOR

Kveldheim

Workshop: Selbuvottestrikk med Birger Berge

Kaderiet

18.00 19.00

Tips og triks med Aina Løkken

10.15 13.15

Workshop: Strikk færøyske leistar med
Svanhild Strøm og Marjun Biskopstø

Lunsjrommet

18.00 18.30

Bokpresentasjon: Knit Happens med
Anette Lyngstad og Siri Haaland

Spoleloftet

10.15 13.15

Workshop: Fargelære med Johanne Ländin

Skolehuset rom 1

18.30 19.00

Boksignering: Knit Happens med
Anette Lyngstad og Siri Haaland

Museumsbutikken

10.15 13.15

Workshop: Innføring i nålebinding med Aina Løkken

Kveldheim rom 2

18.45 19.15

Bokpresentasjon: Pinnedans - 40 fine plagg i kontstrikk
med Heidi Eikeland og Mette Hovden

Spoleloftet

10.15 13.15

19.00

Markedet stenger

Galleri og syloft

10.15 12.15

Workshop: Lær å strikke med håndfarget garn
med Elisabeth Steenks og Nina Figenschau

Kveldheim rom 1

19.15 19.45

Boksignering med Heidi Eikeland og Mette Hovden:
Pinnedans

Museumsbutikken

11.00

Kaféen åpner med salg av brødmat,
varm mat, kaker, kaffe, vin og øl

19.30 20.00

Konsert med Tre sneller og et hespetre

Spoleloftet

12.00

Markedet og aktiviteter åpner

Galleriet , syloftet,
og ullaloftet

21.00

Dørene stenger

12.30 15.30

Workshop: Innføring i kontstrikk med Heidi Eikeland

Skolehuset rom 2

13.00 15.30

Workshop: Dekor på strikk med Helle Siggerud

Skolehuset rom 3

13.30 16.30

Workshop: Innføring i kontstrikk med Mette Hovden

Skolehuset rom 1

13.30 14.20

Foredrag: Sjølingstad Uldvarefabrikk med Sylvi Sørensen

Spoleloftet

14.30 15.10

Omvisning i Salhus Tricotagefabrik

Oppmøte i kafé

14.30 17.00

Workshop: Lær deg å strikke smart-patent
med Laila Yvonne Henriksen

Skolehuset rom 2

14.45 15.35

Foredrag: Trettiofem vantar med Maja Karlsson

Spoleloftet

15.30 18.00

Workshop: Design ditt eget sjal med Elisabeth Steenks

Skolehuset rom 3

15.40 16.10

Boksignering: Trettiofem vantar Maja Karlsson

Museumsbutikken

16.00 19.00

Workshop: Lek med farger - lær å håndfarge garn og sock
blanks med profesjonelle syrefarger
med Gillian Hagemann

Lunsjrommet

16.00 16.40

Omvisning i Salhus Tricotagefabrik

Oppmøte i kafé

17.00

Aktiviteter stenger

Ullaloftet

16.00 17.30

Workshop: Strikking - mer enn en hobby? med Pia Marlene
Øye og Cathariana Ilstad

Kveldheim

OBS!
For mer informasjon om
workshopene, gå til
bergenstrikkefestival.com.
Vær obs på at en god del av
workshopene er utsolgt.
Vi anbefaler at du sjekker
billetter på tikkio.com

Søndag
NÅR

HVA

HVOR

10.15 12.15

Workshop: Strikk mammelukker med Maja Karlsson

Karderiet

10.15 13.15

Workshop: Montering på 1-2-3 med Helle Siggerud

Lunsjrommet

10.15 13.15

Workshop: Fargelære med Johanne Ländin

Skolehuset rom 1

10.15 12.15

Workshop: Strikk din egen prosjektpose med
Warunee Bolstad

Skolehuset rom 2

10.15 12.15

Workshop: Lær å strikke med håndfarget garn med
Elisabeth Steenks og Nina Figenschau

Kveldheim

11.00

Marked, aktiviteter og kafé åpner med
salg av brødmat, varm mat og kaker

Kafé, galleri, syloftet og ullaloftet

12.00 13.00

Foredrag: Færøysk strikk med Svanhild Strøm og
Marjun Biskopstø

Spoleloftet

13.00 16.00

Workshop: Innføring i nålebinding med Aina Løkken

Skolehuset rom 3

13.00 16.00

Workshop: Lær deg å strikke smart-patent med
Laila Yvonne Henriksen

Skolehuset rom 2

13.00 13.40

Omvisning i Salhus Tricotagefabrik

Oppmøte i kafé

14.00 17.00

Workshop: Kontstrikk for viderekommende med
Heidi Eikeland og Mette Hovden

Skolehuset rom 1

14.00 14.50

Foredrag: To rette og en frem med Helle Siggerud

Spoleloftet

14.00 15.30

Workshop: Strikking - mer enn en hobby? med
Pia Marlene Øye Amundsen og Cathariana Ilstad

Kveldheim

14.15 17.15

Workshop: Lek med farger - lær å håndfarge garn
og sock blanks med profesjonelle syrefarger med
Gillian Hagemann

Lunsjrommet

15.00 15.40

Omvisning i Salhus Tricotagefabrik

Oppmøte i kafé

15.30 16.30

Foredrag: Det norske - i strikk og garn - foredrag med
Ingun Grimstad Klepp og Tone S. Tobiasson

Spoleloftet

16.00

Marked og akiviteter stenger

Galleriet, syloftet
og ullaloftet

17.30

Dørene stenger

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i programmet.

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

STRIKKEMASKINER
SYMASKINER
LAMPER · GARN · KURS
ULL UTAN TULL er hovudprinsippet til Trollkar, og saman
med Fragaria Bergin kan me tilby flotte ullgarn, HiyaHiya
strikkepinnar, handlaga prosjektposar, dagsljoslamper frå
The Daylight Company, handlaga ullsåpe og mykje flott
tilbehør! I butikken i Haugesund har me også strikkemaskiner, symaskiner, garn i laus vekt og ikkje minst mange
kjekke kurs! Kom innom og slå av ein prat!

