Machine Knitting Master Class
Brainstorming • Farve leg • Overflader • Teknikker • Detaljer • Faconer

Hjerm den 24. marts 2019

Invitation
Velkommen til ”Machine Knitting Master Class - FORMEL 1 i maskinstrikning”

17. – 24. juli 2020
Kurset foregår i fiskeribyen Thyborøn – en perle mellem hav og Fjord

Du vil opleve en forrygende maskinstrikke uge, hvor 3 af ”Verdens” bedste undervisere i
maskinstrikning, kommer til Danmark fra det store udland.
Du vil blive undervist af alle 3 undervisere – 2 dage med hver. Undervisningen foregår af
naturlige årsager på engelsk. Men se endelig ikke det, som en forhindring for at deltage.
Indkvarteringen på enkelt- eller dobbelt værelse samt forplejningen, vil leve fuldt op til
”sædvanlig standard” med min mand Steen ved kødgryderne.
Tilmelding sker via mail til bente@ausumlille.dk – med følgende oplysninger:
Navn, Adresse, mailadresse, mobil nr. samt om du ønsker overnatningsmulighed 1, 2 eller 3.
Jeg vil også gerne vide, om jeg må bruge dine person data til en fælles deltagerliste.
Jeg har også brug for at vide hvilken maskine du medbringer.
Depositum bedes indbetalt, når din plads på kurset er bekræftet via mail. Din tilmelding er
endelig når jeg har modtaget dit depositum. Læs mere side 5

1

Bente Rønberg
www.ausumlille.dk

Machine Knitting Master Class
Brainstorming • Farve leg • Overflader • Teknikker • Detaljer • Faconer

Susan Guagliumi fra USA – www.guagliumi.com/info/index.html

Susan Guagliumi er kendt som mesteren af maskinstrikkede, håndmanipulerede masker. Til
denne Masters Class vil hun fokusere på en række teknikker fra sine fire bøger, med særlig
vægt på den seneste bog, ”Open Spaces”. Da mange af de teknikker, Susan underviser i, er
afhængige af en forståelse af hendes signaturteknik, ”Bridging”, vil hun begynde hvert af de
tre hold med en gennemgang af metoden og derefter gå videre med andre teknikker. For
eksempel består teknikker som snoninger og popcorn altid af håndmanipulerede masker. Men
det er kun toppen af isbjerget og Susan vil lede dig gennem snesevis af andre spændende
effekter.
Hendes modeller, opskrifter og tekniske artikler er publiceret i et væld af strikke magasiner.
Susans bog om ”Håndmanipulerede sting til maskinstikkere”, er fortsat en af de mest
populære maskinstrikkebøger, der nogensinde er blevet udgivet. Alle hendes bøger kan købes
via hendes hjemmeside eller på Amazon.
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Tony Bennett fra Australien – www.dormani-yarns.com

Tony Bennett har i adskillige år arbejdet med maskinstrikning, har undervist i sit eget studie
og på forskellige skoler, undervist i hele Australien, New Zealand, Storbritannien og Norge.
Han har modtaget en række priser, herunder ”NZ Supreme Fashion Award” samt ”Wool
Designer of the Year”.
Tony siger selv:
”Når jeg underviser, foretrækker jeg at vise for eksempel et stykke tøj og lade strikkerne
studere formen, garnet, maskerne og andre teknikker for at se, hvordan de kan bruges og
indarbejdes i det færdige produkt i stedet for kun at strikke prøver. Jeg føler, at dette
giver dem en bedre forståelse og hjælper dem med at bruge ideerne”
I løbet af kurset skal vi se på en kollektion, jeg har designet og strikket, se på form,
drapering, finish og detaljer i hver model. Meget af min beklædning har meget enkle former,
men opmærksomheden på detaljer kan omdanne dem til unika. Vi vil udforske mange af disse
detaljer som en del af kurset.
Jeg synes, vi skal bringe vores håndværk up to date, så vi vil også undersøge mit koncept om
form og drapering og forhåbentlig tage vores strik til nye visuelle højder.
Jeg elsker at dele min passion for at strikke med ligesindede strikkere”
Be creative - T
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Carolyn M. Barnett – www.barnett-knits.com

Carolyn Barnett har strikket siden hun var syv og været kunsthåndværker i 36 år, heraf har
hun strikket på maskine de 34 år. Hendes erfaringer og uddannelse kommer fra hendes mor,
grundskole i England, et år på college ” Fashion, Design and Technique” og mange seminarer og
selvstændig udforskning gennem årene.
Carolyn siger:
”Jeg arbejder kun med naturlige fibre som uld og bomuld. Jeg elsker uld. Jeg har arbejdet
med kashmir, silke og viskose. Jeg lærte at strikke som 7årig og designede tøj til mine
dukker, da jeg var 11.
Jeg behøver ikke at lede efter min inspiration - den er der altid.
Jeg elsker at forme, føle og lugte materialet, fornemmelsen af fibrene, at forme det til den
menneskelige krop og ikke mindst at arbejde med forskellige muligheder i farver, former og
anvendelser. Jeg elsker rytmen i håndstrikning, men da jeg begyndte at strikke på maskine,
blev det min passion og det er nu min levevej at designe maskinstrik.
Carolyn arbejder også i Polymer Clay og lave knapper, brocher og pynt til hendes strik.
"Min proces er mangesidig, fra tankegangen og idéprocesserne til at omsætte designet i mit
hoved til et konkret mønster, som jeg kan følge. Valg af farverne, som for beklædning skal
passe til personens/brugerens egen kropsform og farver.
Derefter strikker og monterer jeg modellen, hvorpå jeg designer og laver knapperne, der er
det såkaldte ”finish” på hver model”.
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Der kan max deltage 45 kursister. I bliver delt op i 3 grupper á 15 kursister. Alle 3 grupper
får 2 dages undervisning med hver af de 3 undervisere. I bliver undervist i 6 dage i alt. I
ankommer fredag den 17. kl. 17. Der gøres opmærksom på, at det under ingen
omstændigheder er muligt at komme ind i lokalerne før. Undervisningen foregår hver dag fra
kl. 9.00 – 16.00 fra lørdag morgen. Undervisningen slutter torsdag den 23. juli kl. 16.
I bliver indlogeret 2 forskellige steder i Thyborøn by – og vi spiser alle måltider det ene sted.
Al undervisning er i gåafstand fra hvor vi bor og spiser. Havn og strand er også i gåafstand.
Der er 3 overnatningsmuligheder, som bliver fordelt efter først til mølle-princippet.
1. Overnatning på dobbeltværelse med eget bad. Pris dkr.10.500,-.
Prisen dækker undervisning, forplejning og overnatning.
Du skal selv have sengelinned og håndklæder med.
Du har her mulighed for at ”medbringe” en ledsager. Merpris for forplejning (uden
drikkevarer) til ledsager er dkr. 1.500,Der er 19 værelser af denne type.
2. Overnatning alene på dobbelt værelse med fælles toilet og bad på gangen.
Pris dkr. 9.500,-. Prisen dækker undervisning, forplejning og overnatning.
Du skal selv have sengelinned og håndklæder med.
Du har her mulighed for at ”medbringe” en ledsager.
Merpris for forplejning (uden drikkevarer) til ledsager er dkr. 1.500,Der er 8 værelser af denne type.
3. Overnatning sammen med en anden kursist på dobbeltværelse med fælles toilet og bad
på gangen. Pris dkr. 9.000,-. Prisen dækker undervisning, forplejning og overnatning.
Du skal selv have sengelinned og håndklæder med.
Der er 9 værelser af denne type.
Depositum dkr. 1000,- betales ved tilmelding til konto 9119 0000 426709 eller via Mobil
pay til 26552956. Restbeløbet betales til samme konto senest 8 uger før kursusstart.
Afbudsregler:
Ved afbud senere end 8 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.
Alle medbringer egen strikkemaskine til kurset!!
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Forplejning
En vigtig ting på kurset er forplejningen. Det vil min mand Steen sørge for. Han vil lave
lækker og varieret mad under hele kurset.
Første måltid får vi fredag kl. ca. 18.30, når alle er vel ankommet og indlogeret.
Vi spiser alle dage morgenmad kl. 8.00 – frokost kl. 12.00 - aftensmad kl. 18.00
Der er indlagt en kort kaffepause både formiddag og eftermiddag. Om aftenen er der også
fri kaffe og kage
Drikkevarer
Forplejning er excl. drikkevarer men Øl, vand og vin kan købes hele ugen til fornuftige priser.

Torsdag aften:
Sidste aften vil der blive serveret en hygge middag som afslutning på ugen.
Vigtig information.
Afrejse fredag den 24. juli skal ske straks efter morgenmaden. Vi skal alle være ude af
lokaler og værelserne senest kl. 10.00, idet der skal rengøres inden næste rykind.
Der vil, når vi nærmer os kurset – senest 10 uger før kursusstart – blive udsendt yderligere
oplysninger, samt medbringe liste til jer via mail.
Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte mig pr. mail.
Hvis der er interesse for det, kan jeg oprette en lukket Facebook gruppe for deltagerne
Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Bente Rønberg og Kokken
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Oplevelser for ledsagere

Kurset forgår i fiskeribyen Thyborøn - en naturperle med det brusende Vesterhav på den ene
side og den mere stille Limfjord på den anden side. Thyborøn har en af Danmarks allerbedste
badestrande. Derudover findes flere store attraktioner. Bl.a. Kystcenteret, Jyllandsakvariet
og ikke mindst ”Sea War Museum Jutland”, der udstiller effekter fra bl.a. Jyllandsslaget, verdens største søslag, der fandt sted i 1916. www.visitnordvestjylland.dk/danmark/sea-warmuseum-gdk1078311
I ugen hvor kurset foregår er der også fødevarer festival i Thyborøn.
www.visitnordvestjylland.dk/lemvig/thyboroen
Thyborøn byder også på mulighed for lystfiskeri – både fra molerne, men du kan også tage ud
med en fiskekutter fra havnen.
Du kan tage færgen fra Thyborøn til Agger og lande i bunden af Nationalpark Thy.
Her er der de dejligste vandre og cykelruter. Ligesom Nr. Vorupør og Cold Hawaii - et surf
paradis i Klitmøller, er et besøg værd. www.visitnordjylland.dk/cold-hawaii-klitmoeller
Toget VLTJ kører fra Thyborøn til Lemvig flere gange dagligt. Lemvig er rigtig hyggelig
handels- og havneby ved Limfjorden
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