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            Ugekurser på Rydhave Slot 

Uge 7 ”Dobbelt Jacquard” – Lær at strikke mønsterteknikker på dobbeltapparat. 

Søndag den 10. februar kl. 17 – fredag den 15. februar kl. 16 

En betingelse for at deltage er, at du har erfaring 

med at strikke på ribapparat og har en farveveksler 

til denne. 

Der undervises både i Brother og Silverreed 

elektroniske maskiner. 

 

Kursusindhold: 

Der vil være mange kombinationer af maskiner på 

holdet. Eks. Brother uden Designaknit – Brother med 

DesignaKnit 8 – Silverreed med Designaknit 8.  

Så der er mange parametre at tænke over og ikke alle kan udføre det samme. Men jeg kan 

fortælle at kurset bl.a. indeholder følgende elementer: 

 

• Dobbelt jacquard med forskellige bagsider – stribet, 

  dobbeltstribet, ensfarvet. Hvilke bagsider du kan udføre  

  afhænger af, om du strikker på Brother eller Silver 

• Dobbelt jacquard med nåletræk  

• Tuck på dobbeltapparat 

• Skip på dobbeltapparat 

• Brug af Ketler, kanter, monteringsforslag og klip i strik.  

• Designaknit - Cut and Sew funktionen. 

• Opskrifter på meget enkle produkter  

 

 

http://www.ausumlille.dk/


www.ausumlille.dk – Bente Rønberg 

Kursusplan for 2019 

2 
 

 

 

Uge 19 ”DesignaKnit og strikkemaskinen i praksis” 

Søndag den 5. maj kl. 17 – fredag den 10. maj kl. 16  

En betingelse for at deltage er, at du arbejder med DesignaKnit og 

elektronisk strikkemaskine – Brother eller Silverreed 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus indhold:  

På kurset vil DesignaKnit 8 blive gennemgået både i teori og praksis. En 

del af undervisningen foregår via storskærm. 

Der vil være en gennemgang af programmets mange muligheder. Vi laver 

udregning, laver mønstre, lægger mønster på en model, omsætter billeder 

til masker, men sidst og ikke mindst arbejder vi individuelt med et 

produkt, hvor vi strikker med interaktiv strikning og følger instruktioner 

på computerskærmen.  
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Uge 48 ”DesignaKnit og strikkemaskinen - øvede” 

Søndag den 24. november kl. 17 – fredag den 29. november kl. 16. 

En betingelse for at deltage er, at du tidligere har deltaget på 

”Designaknit og strikkemaskinen i praksis” 

 

På kurset bliver der arbejdet med de små detaljer i konkrete opgaver. 

Hver kursist skal byde ind med en idé til et produkt, som vil blive 

gennemgået på storskærm for alle - ned til den mindste detalje.  

Alle deltagere kan byde ind med forslag til løsninger. 

Der vil blive ”nørdet” ved computerne og arbejdet rigtig meget ved 

strikkemaskinerne.  

Mere udførligt program og instrukser tilsendes inden kursusstart. 
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Weekend / 2 dages kurser på Ausumlille i Hjerm 

April ”Maskinstrikning for begyndere – introduktion til din maskine” 

Lørdag den 6. april kl. 9-17 og søndag den 7. april kl. 9 – 16 

Jeg kan undervise i næsten alle maskintyper - forhør dig gerne. 

Du har også mulighed for at låne en maskine af mig, hvis du ikke selv har 

en endnu. Låne maskiner er:  Brother 930 – Brother 965i – Silverreed 

SK840 

Der bliver arbejdet efter et udarbejdet maskinstrikke kompendie. 

Enkelt modelberegning ud fra strikkeprøve egne mål gennemgås. 

 

Maj ”Designaknit 8 - grundlæggende gennemgang af programmets moduler” 

Lørdag den 25. Maj kl. 9 – 17 og 

søndag den 26. Maj kl. 9 – 16 

Du har på dette kursus mulighed for at 

prøve, om programmet er noget for dig 

inden du selv investerer. Forhør gerne 

nærmere. 
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Sept. ”Ribapparat – begynderkursus” 

Lørdag den 21. sept. kl. 9 – 17 og søndag den 22. sept. kl. 9 – 16 

Lær dit ribapparat at kende. Undervisningen består af diverse 

teknikprøver. 

 

Okt. ”Mønsterteknikker på Brother hulkort/elektronisk maskine” 

Torsdag den 17. okt. kl. 9 – 17 og fredag den 18. okt. kl. 9 – 16 

Du vil lære at strikke mønstre på din Brother maskine enten vha af 

hulkort eller elektronikken i din maskine. 

 

Okt. ”Mønsterteknikker på Silverreed SK 840 sammen med Designaknit”  

Torsdag den 31. okt. kl. 9 – 17 og fredag den 1. Nov. kl. 9 – 16 

Du vil lære at bruge Designaknit til at strikke mønstre på hovedapparatet 
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Priser mm: Ugekurser på Rydhave Slot 
Der er max. 12 kursister pr. hold.  

Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet via mail.  

Prisen er Dkk 4.500,- og dækker undervisning fra kl.  9 – 16 

mandag til fredag, overnatning på dobbeltværelse samt 

forplejning under hele kurset. 

Dertil kommer et beløb til undervisning kompendium. 

 

Ønskes der enkeltværelse, er der en merpris på Dkk 1.000,-.  

Jeg har 10 værelser til rådighed – dvs. 8 kursister kan 

tilbydes enkeltværelse. 

Depositum er dkk 500,- og skal først betales via bank eller 

mobilpay, når jeres kursusplads er bekræftet. 

Restbeløbet betales senest 6 uger før kursusstart. 

 

Weekend / 2 dages kurser  
Der er max. 6 kursister pr. hold. Tilmelding foregår efter 

først til mølle-princippet via mail.  

Prisen er Dkk 1.500,- og dækker undervisning 1. dag fra kl.  

9 – 17 og 2. dag fra kl. 9 – 16.  

Dertil kommer et beløb til undervisning kompendium. 

Depositum er dkk 500,- og skal først betales via bank eller 

mobilpay, når jeres kursusplads er bekræftet. 

Restbeløbet betales senest 6 uger før kursusstart. 

  

Afbudsregler: Ved afbud senere end 6 uger før kursusstart, tilbagebetales 

depositum kun, hvis en anden kursist overtager pladsen. 

Ved afbud senere end 2 uger før kursusstart tilbagebetales 

kun det halve kursusgebyr, hvis ikke en anden overtager 

pladsen.  
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