
STRIKKEWEEKEND PÅ SAMSØ 

10/6 – 12/6 2022 

 
Så er vi endelig tilbage med strikkeweekend på Samsø og vi glæder os 

helt vildt til at se jer alle igen. 

 

Workshops ved Conny Enevoldsen, Katrine Wohllebe og  

Jytte Pallisgaard Olsen. 

 

Flere salgsboder med et væld af forskellige garner, opskrifter og friske 

bodholdere, der altid er parat med gode råd og ideer. Vi får besøg af 

Vibsereden, Familien Davidsen, Knudegarn og Friggs Yarn. 

 

Fredag aften kommer Lisbeth Toft forbi og fortæller om og viser hvordan man 

kan arbejde med garnrester. Medbring gerne egne rester i forskellige farver, 

tykkelser og kvaliteter. Medbring også hæklenåle.  

 

Grib chancen – tag strikketøjet, vennerne eller familien med til Samsø til en lærerig 

og hyggelig weekend! Det hele foregår på Sælvigbugtens Camping, som har gode 

hytter, værelser og glampingtelte. 

Campingpladsen ligger midt på Samsø i naturskønt område og lige ved vandet, 

hvilket giver mulighed for at bade, dejlige vandreture, skønne solnedgange over 

Sælvigbugten og masser af frisk luft. 

Samsø har rigtig mange tilbud for alle aldersgrupper i alle mulige genrer – oplev 

falkeshow, far vild i verdens største labyrint, tag et slag golf på øens golfbane, få en 

fisk på krogen og meget meget mere. Så tag bare familien med på weekendtur til 

Samsø – de kommer med garanti ikke til at kede sig mens strikkepindene gløder. 

For deltagere, der har booket overnatning gennem Sælvigbugtens Camping, er 

opholdet med kost og logi fra fredag eftermiddag til frokost søndag, så der bliver god 

tid til at udveksle erfaringer, lære nyt eller bare hygge med strikketøjet. 

Deltagere, der bor andre steder på øen kan også tilkøbe forplejning efter ønske – dog 

skal det bestilles senest en uge før. 

Det er selvfølgelig også muligt for øens mange herboende aktive strikkefolk at 

deltage i workshops, besøge boderne og tilkøbe forplejning. 



 

 

Vi tilbyder følgende workshops: 

 

Workshop nr.  1 Garnfarvning v/ Conny Enevoldsen fredag kl. 15.00 – 18.00 

Workshop nr.  2 I tykt og tyndt v/Katrine Wohllebe fredag kl. 15.00 – 18.00 

Workshop nr.  3 Strik strømper v/Jytte Pallisgaard Olsen fredag kl. 15.00 – 

18.00 

Workshop nr.  4 Drejede masker v/Katrine Wohllebe lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr.  5 Garnfarvning v/Conny Enevoldsen lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr.  6 Multipatent v/Jytte Pallisgaard Olsen lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr.  7 Jaquard v/Katrine Wohllebe lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr.  8 Garnfarvning v/ Conny Enevoldsen lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr.  9 Dobbeltstrik v/Jytte Pallisgaard Olsen lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr. 10 Garnfarvning v/Conny Enevoldsen søndag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 11 2-farvet patentstrik v/Katrine Wohllebe søndag kl. 9.00 – 

12.00 

  

 

 FREDAG LØRDAG SØNDAG 

15.00 – 18.00 1. Garnfarvning 

2. I tykt og tyndt 

3. Strik strømper 

 

  

  9.00 – 12.00  4. Drejede masker 

5. Garnfarvning 

6. Multipatent 

 

10. Garnfarvning 

11. 2-farvet patentstrik 

 

13.30 – 16.30  7. Jaquard 

8. Garnfarvning 

9. Dobbeltstrik 

 

 

 
  



Workshop nr. 1, 5, 8 og 10  ved Conny Enevoldsen: 

 

Præsentation: 

 

  

 

Ejer af garnfarveriet WestWooly.dk, der sælger garn via webshoppen af 

samme navn.  

Virksomheden drives ved siden af mit civile erhverv som socialpædagog i 

psykiatrien. 

Erfaring med syre- og plantefarvning ca. 4 år 

Har gennem utallige år været kreativ med syning, strik, garn og blomster. 

Jeg har erfaring for en del kurser og workshops, bl.a. andet ved butikken 

Woolstock i KBH samt Haslev Strikkefestival og plantefarvekursus i mit eget 

værksted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop nr. 1 fredag kl. 15.00 – 18.00 

Workshop nr. 5 lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 8 lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr. 10 søndag kl. 9.00 – 12.00 

 

Garnfarvning 

 

Kom og vær med til 3 timer i et herligt univers af garn og farver, hvor jeg lærer 

dig lidt om grundteknikkerne i garnfarvning.  

 

Med kurser på max 8 deltagere får du kyndig vejledning og hjælp til at farve 

det garn, som du drømmer om. 

 

Du vil få nogle dejlige timer i herligt selskab med dine medkursister og lærer 

ikke kun af dine egne fed men også de andre på holdet. 

 

Jeg sørger for mange lækre typer af ufarvet garn, dette være sig merino, silke, 

mohair, Bluefaced Leicester samt lækre blandinger eks. med yak og kameluld. 

Disse fed vil du lære at farve i smukke farver, farve-teknikker og speckels m.v.  

 

Materialepris på kurset er afhænger af det garn du ønsker at farve. Ufarvede 

fed koster fra 50,- kr. alt efter type og kvalitet. Du vil kunne farve 4-5 fed garn, 

som du kan bruge til lige netop det projekt du måtte drømme om. 

 

Du kan allerede nu se nogle af de garntyper jeg kan tilbyde. 

https://www.westwooly.dk/vare-kategori/ufarvet/ og har du andre ønsker, vil 

jeg forsøge at skaffe disse. 

 

Medbring gerne forklæde. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.westwooly.dk/vare-kategori/ufarvet/


Workshop nr. 2, 4, 7 og 11 ved Katrine Wohllebe: 

 

Præsentation: 

 

 
 

Sprognørd og strikkoman. Har investeret det meste af sine lommepenge i garn siden 

7-årsalderen. Cand.mag. i italiensk, tysk og datalingvistik med undervisningserfaring 

fra bl.a. gymnasieskolen. Aktiv i garn- og strikkemiljøet siden 1990’erne først som 

hobbyist, senere professionelt. Medlem og tidligere formand for foreningen Gavstrik. 

Medlem af foreningen Danske Strikdesignere. Driver Goodlifeknitting som leverer 

oversættelser, undervisning og design inden for strik. Har udgivet hæfterne ”Nirvana 

– seks stykker farverig strik”, "Sand – strik med inspiration fra stranden", "Refugium 

– strik til rolige stunder". 



Workshop nr. 2 fredag kl. 15.00 – 18.00: 

 

I tykt og tyndt  

 

Hvad mon der sker, hvis man gør noget, man ikke plejer? På denne workshop skal vi 

strikke enkle strukturer, som de fleste strikkere kender i forvejen, men med 

forskellige tykkelser garn. Ved at strikke skiftevis med tykt og tyndt garn, gerne i 

forskellige farver, opstår uventede og ofte charmerende relief- og farvevirkninger, 

som er spændende at arbejde med.  

 

Medbring forskellige tykkelser garn, gerne både meget tykt og meget tyndt og alt 

muligt derimellem, og i forskellige farver – gerne rester. Medbring desuden 

strikkepinde i mange forskellige tykkelser. Bemærk: Det skal være strømpepinde 

eller rundpinde, da vi får brug for pinde med spids i begge ender. 

Desuden er det en god idé at have papir, skrivegrej og strikketilbehør med (fx 

markører, snoningspind, saks og nål). 

For kursuskompendium betales 30 kr. 
 

 

  



Workshop nr. 4 lørdag kl. 9.00 – 12.00:  

Mønstre med drejede masker 

Drejede masker udgør et vigtigt element i mønstertraditionerne inden for strik flere 

steder i Europa. De ses fx således både i stjernemønstrene på de gamle danske 

nattrøjer, i visse af mønstrene på irske og britiske fiskertrøjer samt i form af filigrane 

snoninger og viftemønstre på forskellige typer beklædning i regionen omkring 

Alperne. 

Vi kigger på de drejede maskers anatomi og udtryk og strikker prøver på enkle 

mønstre for at få teknikkerne ind i fingrene. 

 

Medbring lyst uldgarn til pinde 3½-4 mm og pinde i tilsvarende tykkelse. Derudover 

er det en god idé at have papir, skrivegrej og strikketilbehør ved hånden (fx markører, 

saks og nål). 

 

Max 15 deltagere. 

Kompendium til workshoppen koster 50 kr. 

 
 

 
 

 

  



Workshop nr. 7 lørdag kl. 13.30 – 16.30: 

Jaquard-  mønsterstrik med flere farver  

 

Jaquard, fairisle og flerfarvestrik er betegnelser, der alle dækker den samme teknik, hvor man 

strikker (oftest) glatstrik med flere farver på samme tid. På denne introduktionsworkshop skal vi 

dels arbejde med, hvordan man holder garnet og får en jævn spænding på trådene, dels hvordan man 

arbejder med dominans, som er et udtryk for, at den ene farve fremtræder mere tydeligt på den 

strikkede flade end den anden. Vi skal prøve kræfter med både små og store mønstre, og vi kommer 

også ind på farvesammensætning i mønsterstrik. 

 

Medbring 10-15 forskellige farver garn i en tykkelse, der passer til p 3½ - 4 mm. Der skal være stor 

kontrast mellem 2 af farverne, dvs. den ene skal være meget lys, den anden meget mørk, fx 

mørkeblå og hvid. Undgå multifarvede garner og garner med meget struktur som fx mohair. 

Medbring også rundpinde eller strømpepinde i passende tykkelse til garnet samt de næste 2-3 

tykkelser opefter (Fx 3½ mm + 4, 4½ og 5 mm). Bemærk: Det er vigtigt, at der er spids i begge 

ender af pindene. 

Desuden er det en god idé at have papir, skrivegrej og strikketilbehør med (fx markører, 

snoningspind, saks og nål), samt evt. ternet papir.For kursuskompendium betales 40 kr. 

 

 
 



Workshop nr. 11 søndag kl. 9.00 – 12.00 

2 farvet patent 

 

2-farvet patentstrik er blevet utrolig populært i de senere år, og mange både danske 

og udenlandske designere har kastet sig over teknikken, udviklet den og skabt mange 

smukke design. Man strikker kun med én farve ad gangen, og det er ikke sværere end 

ensfarvet patent – man skal bare lige vide, hvornår og hvordan man strikker med 

hvilken farve. 

På denne workshop lærer du de grundlæggende principper og teknikker i 2-farvet 

patent. Vi skal bl.a. arbejde med dekorative ind- og udtagninger, snoninger og 

"prikker", og vi kommer også ind på opslagning, aflukning og kanter. 

 

Medbring mellemtykt garn i en lys og en mørk farve, samt rundpinde eller 

strømpepinde i en tykkelse, der passer til garnet (fx uldgarnet Pernilla fra Filcolana 

og pinde 3½-4 mm). Bemærk: Vi skal bruge pinde med spids i begge ender, så 

traditionelle jumperpinde dur ikke.  

Desuden er det en god idé at have papir, skrivegrej og strikketilbehør (fx markører, 

snoningspind, saks og nål) med. 

 

For kursuskompendium betales 50 kr. 

 

 



Workshop nr. 3, 6 og 9  ved Jytte Pallisgaard Olsen 

 

Præsentation 

 

 

 

 

Jeg hedder Jytte Pallisgaard  

 

De sidste 15 år har strik været en dejlig stor del af mit liv  

I maj 2019 blev jeg færdiguddannet på Strikdesing- håndværk og formidler 

uddannelsen fra Københavns Professionshøjskole.  

Jeg har mit eget lille firma ”Jytte Pallisgaard”, jyttepallisgaard.blogspot.com, hvor 

jeg arbejder med design, tilbyder strikkeundervisning og længere kurser, workshops 

og strikkecaféer, hjemme i privaten i Helsingør, på biblioteker og på forskellige 

strikkefestivaller. Derudover syr jeg strikketasker og andet tilbehør af 

genbrugsmaterialer.  

Jeg er gæstedesigner hos Geilsk, Karen-Dittes garn og Familien Davidsen  

Jeg er uddannet pædagog og har tidligere arbejdet som børnehaveklasseleder i 23 år 

og jeg nyder at undervise.  

Hvis du møder mig ude i strikkeverdenen, som underviser eller deltager i de mange 

dejlige tilbud der findes, så kom endelig og hils på og får en snak 

 

 

 

 



Workshop nr. 3 fredag kl. 15.00 – 18.00: 

 

Strik strømper 
 

Kom og lær at strikke strømper med en fantastisk pasform, der ovenikøbet ser rigtig 

godt ud.  

På kurset skal I strikke en mini strømpe, hvor I når at afprøve tyrkisk opslagning, 

højre- og venstre udtagning, nye vendemasker og en trekantet hæl. Strømpen bliver 

strikket med teknikken Magi-loop  

Medbring strømpegarn og rundpinde størrelse 2½ mm 80 cm lang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Arbejdes forside 

t multipatent Tredobbel 

Arbejdes bagside 

Arbejdes forside 

Enkel multipatent 

Arbejdes bagside 

Arbejdes bagside 

Arbejdes forside 

Dobbelt Tuck Stitch 

Workshop nr. 6 lørdag kl. 9.00 – 12.00: 

 

Multipatent 

 

Multipatent er en videreudvikling af almindeligt patent. Når du strikker almindeligt 

patent, strikkes omslaget og den løse maske sammen på den efterfølgende pind. I 

multipatent fortsætter du med omslag over samme maske på flere på hinanden 

følgende pinde, før de strikkes sammen. Derved får du et resultat der har en helt ny 

dybde i mønstret, samtidigt med at arbejdet er fleksibelt og super flot på begge sider. 

 
Med  udgangspunkt  i  Nancy Marchants bog ”Multipatent”,  skal vi  arbejde med 

2-3 forskellige mønstre. 

Jeg vil gennemgå princippet i teknikken og de mest brugte forkortelser og så 

er det dig der skal i gang med at strikke       

Du skal medbringe garnrester i 3 - 4 forskellige farver og strikkepinde der 

passer til garnet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

  Jytte Pallisgaard 

Strikdesign, 

 håndværk og formidler 

 
  



Workshop nr. 9 lørdag kl. 13.30 – 16.30: 

 

Dobbeltstrik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobbeltstrik er en udfordrende teknik, 

hvor man strikker for-og bagstykket 

samtidig og på denne måde for du et 

stykke strik, der er vendbart. 

I løbet af workshoppen skal vi: 

Strikke prøver i 3 – 4 forskellige mønstre 

Afprøve forskellige metoder til at slå op på, strikke kanter og aflukninger. 

Hvis der er tid, skal du selv prøve at konstruerer dit eget mønster. 

Det er vigtigt at du kan slå masker op, strikke ret og vrang, samt lukke 

maskerne af igen 

Du skal medbringe garnrester i forskellige farver og kvaliteter og strikkepinde 

- gerne strømpepinde – nr. 2 ½, 3 og 

4. 

  



 

 

 

 

 

Deltagelse i workshops: 
 

Det koster kr. 255,00 +  evt. materialeudgifter at deltage i en workshop. Der kan max. 

deltage 8 – 16 personer pr. workshop – først til mølle princippet.  
 

Sidste tilmeldingsfrist til workshops er fredag den 3. juni 2022.  

 

Vi forbeholder os ret til at aflyse workshops i tilfælde af manglende tilslutning, 

oprette nye ved stor tilmelding eller at flytte workshops til andre lokaler. 

Annulleringer fra deltagers side efter den 3. juni refunderes ikke. Efter den 3. juni er 

det ikke muligt at flytte/bytte workshop og ved manglende indbetaling slettes man fra 

deltagerlisten. 
 

Enkelte workshops vil foregå i telte, hvorfor det anbefales af medbringe tøj efter 

vejrets luner.  
 

Tilmelding til Jimmy Kierulff på mail:  mail@saelvigbugtens-camping.dk eller 

på tlf. nr.  21676309. 
 

Bemærk venligst !!!!!!!!  

Der kan først bestilles overnatning og workshops fra 

mandag den 14. februar 2022.  

 

Af hensyn til de nye ejere og fordi der kan være sket så 

meget de sidste 2 år har vi besluttet at alle tidligere 

forhåndsreservationer på overnatninger er annulleret. 

Med andre ord er alt nulstillet og vi begynder på en helt 

frisk. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@saelvigbugtens-camping.dk


 

 
Program for strikkeweekenden 2022  

 

Fredag den 10/6  

Kl. 13.00 -  20.30  Ankomst og indkvartering i hytter eller på værelser 

Kl. 14.00 – 17.30   Strikkehygge   

Kl. 15.00 – 16.00  Eftermiddagskaffe  

Kl. 15.00 – 18.00  Workshop nr. 1 + 2 + 3 

Kl. 19.00 –   Aftensmad i opholdsstuen  

Kl. 20.00 -    Hyggeligt indslag med Lisbeth Toft 

Kl. 21.30 – 22.00  Aftenskaffe i opholdsstuen  

 

Lørdag den  13/6  

Kl.   7.30 –   8.30  Morgenmad i opholdsstuen  

Kl.   9.00 – 12.00   Strikkehygge   

Kl.   9.00 – 12.00   Workshop nr.  4 + 5 + 6  

Kl. 10.00 – 10.30  Formiddagskaffe  

Kl. 12.15 – 13.15  Frokost i opholdsstuen  

Kl. 13.30 – 16.30  Workshop nr. 7 + 8 + 9 

Kl. 13.15 – 17.30  Strikkehygge  

Kl. 15.00 – 15.30  Eftermiddagskaffe 

Kl. 18.30 –   Aftensmad i opholdsstuen  

Kl. 21.30 – 22.00  Aftenskaffe i opholdsstuen 

 

Søndag den  14/6  

 

Kl.   7.30 –   8.30 Morgenmad i opholdsstuen  

Kl.   9.00 – 12.00  Workshop nr. 10 + 11   

Kl.   9.00 – 12.00  Strikkehygge  

Kl. 10.00 – 10.30 Formiddagskaffe 

Kl. 12.15 – 13.15  Frokost i opholdsstuen  

Kl. 13.00 – 15.00 Afrejse og tak for denne gang - vi ses i 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salgsboder: 

 

Uldgarner  v/familien Davidsen 

Friggs Yarn                     

Knudegarn  v/Tina F. Mikkelsen 

Vibsereden  v/Vibeke K. Nilsson 

   

Boderne vil være åbne fredag den 10/6 kl. 12.00 – 18.00, lørdag den 11/6 kl. 10.00 – 

17.00 og søndag den 12/6 fra kl. 10.00 – 13.00 

 

  

 

 

 

Praktisk om overnatning og arrangementer:  

 

Omkring overnatning kan der vælges mellem hytter med eget bad/toilet, hytter uden 

bad/toilet, fine værelser med eget bad/toilet og havudsigt samt glampingtelte. 

Hytterne kan rumme op til 5 personer, værelserne kan rumme op til 6 personer. 

Glampingteltene kan rumme op til 3 personer. 

Gæsterne finder selv sammen med bofæller – jo flere i en hytte, på et værelse eller i 

et telt des billigere.  

Dyner og puder forefindes mens sengelinned og håndklæde medbringes. Det kan 

også lejes på campingpladsen. 

 

For at få så meget tid som muligt til at strikke, hygge, udveksle erfaringer, afprøve 

nye ting, besøge boder m.v. er alle måltider fra fredag eftermiddag til søndag 

middag inkluderet i prisen. Forplejning kan ikke fravælges. 

 

Der er mulighed for at forlænge opholdet dog uden mulighed for tilkøb af 

forplejning. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priser overnatning med forplejning:  

 

2 personers hytte med bad/toilet, med forplejning   kr. 2475,00 pr. person 

3 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 2200,00 pr. person  

4 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 2090,00 pr. person 

5 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 2040,00 pr. person 

6 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 2025,00 pr. person 

 

 

2 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning   kr. 2250,00 pr. person  

3 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning   kr. 2085,00 pr. person  

4 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning  kr. 2000,00 pr. person  

5 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning  kr. 1970,00 pr. person 

6 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning  kr. 1960,00 pr. person 

 

Her benyttes pladsens moderne facilitetsbygning, i umiddelbar nærhed af hytterne.  

 

 

 

 

Dobbeltværelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 2250,00 pr. person  

3 personers værelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 2160,00 pr. person  

4 personers værelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 2090,00 pr. person  

5 personers værelse med bad/toilet, med forplejning   kr. 1945,00 pr. person  

6 personers værelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 1865,00 pr. person 

 

2 pers. glampingtelt uden bad/toilet, med forplejning  kr. 2350,00 pr. person 

3 pers. glampingtelt uden bad/toilet, med forplejning  kr. 2165,00 pr. person 

 

Her benyttes pladsens moderne facilitetsbygning.  

 

 

 

Gæster der ikke bor på pladsen er naturligvis meget velkomne til at deltage i 

workshops og tilkøbe forplejning. Tilmeldinger skal dog ske senest 3. juni 2022. 

 

Tilmelding til workshops og overnatning:  

På mail:  mail@saelvigbugtens-camping.dk.  eller på tlf. 21676309. 

   

 

 

 



Bemærk  venligst !!!!!!!! 

Der kan først bestilles overnatning og workshops fra  

mandag den 14. februar 2022.  

 

Af hensyn til de nye ejere og fordi der kan være sket så 

meget de sidste 2 år har vi besluttet, at alle tidligere 

forhåndsreservationer på overnatninger er annulleret. 

Med andre ord er alt nulstillet og vi begynder på en helt 

frisk. 

 

 
 

 

Vel mødt  

 

Mange hilsner   

 

Jytte og Jimmy 

 

 

 

 

Jimmy Kierulff, Sælvigbugtens Camping, Staunsvej 2, 8305 Samsø.  

Tlf. nr. 21676309 - mail@saelvigbugtens-camping.dk     

Hjemmeside:    www.saelvigbugtens-camping.dk 

 

Jytte Vadstrup, tlf. 61603018 – mail: vadstrup19@gmail.com  

 

 

 

Færger: 

Sjælland: Kalundborg – Ballen   www.samsoelinjen.dk   eller tlf. nr. 70251025 

Jylland: Hou – Sælvig  www.tilsamsoe.dk   eller tlf. nr. 70225900 

Jylland: Århus – Sælvig www.tilsamsoe.dk  eller tlf. nr. 70225900 

 

Busser: Se venligst Samsø Bus www.samsoebus.dk  Telebusser skal bestilles senest 

en time før på tlf. nr. 72108010. 

 

 

http://www.saelvigbugtens-camping.dk/
http://www.samsoelinjen.dk/
http://www.tilsamsoe.dk/
http://www.tilsamsoe.dk/
http://www.samsoebus.dk/

