
www.ausumlille.dk – Bente Rønberg 

Kursusplan for 2020 

 

1 

 

Generationsskifte på vej 

Jeg vil starte kursusplanen for 2020 med at fortælle om et nyt tiltag. 

Jeg har besluttet at trappe stille og roligt ned med fysiske kurser frem mod pensionsalderen 

– som indtræffer i 2023 – det er lige om hjørnet. 

Jeg har derfor fået en aftale med Hanne Buchwald – om at hun overtager alle weekend 

kurser fra 2020.  

Der er flere af jer, der allerede har mødt Hanne. Hun har nemlig i hele 2019 deltaget i alle 

mine kurser som ekstra kursist.  

Hanne har den samme uddannelse som mig – bare i en nyere version. Hun fortæller herunder 

lidt om sig selv. 

Hanne har allerede stor erfaring med mange maskiner og Designaknit, så jeg er meget glad 

for, at hun har valgt at gå undervisningsvejen.  Jeg håber I vil tage rigtig godt imod Hanne.  

 

Mit navn er Hanne Buchwald. 

Jeg er netop flyttet i hus i Silkeborg, sammen med min kæreste 

Bjørn.  Huset er nøje udvalgt, så jeg bl.a. kan afholde 

weekendkurser hjemme. Samt have plads til alle vores 

pladskrævende hobbies, såsom gamle biler, strikkemaskiner 

gange 10 og haven. 

Jeg har 2 uddannelser inden for tekstil. Den første er som 

beklædningshåndværker. En uddannelse der har fokus på 

tekstilproduktion, syning, konstruktion, planlægning af 

produktion og meget mere. 

Efterfølgende har jeg gennemført uddannelsen som professionsbachelor i Tekstildesign, - 

Håndværk og Formidling fra VIA Design i Herning, med fokus på bl.a. undervisning og 

tekstilhåndværk. 

Jeg købte min første strikkemaskine i løbet at det første semester på uddannelsen. Det var 

en gammel, grøn Brother med et 12 huls system. Siden har jeg haft adskillige strikkemaskine 

af forskellige mærker, men arbejder nu primært med min elektroniske Brother og min 

Silverreed sk 840 samt Designaknit. 

Jeg blev hurtigt klar over at maskinstrikning var noget, jeg skulle arbejde meget mere med. 

Ud over maskinstrikning og alt hvad der tilhører, har jeg også en stor interesse for at danse 

Rock’n’roll og det var i forbindelse med dans, at jeg opdagede hvor spændende det er at 

undervise.  

Så da jeg havde fundet ud af det, byggede jeg min uddannelse op, så jeg lagde mest vægt på 

formidling og maskinstrik. 
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Efter endt uddannelse har jeg haft en længere ansættelse hos COLOURCLOUDSTUDIO. Her 

stod jeg for udviklingen og produktionen af eksklusive cashmere sweatre, som jeg strikkede 

på gamle industristrikkemaskiner. Men jeg synes jeg manglede den kontakt som jeg får i en 

undervisningssituation. 

Af nogle sjove omveje fandt Bente og jeg hinanden og fandt snart ud af at vi skulle lave noget 

sammen. Jeg har i 2019 fulgt alle Bente Rønbergs kurser. 

 

Priser mm. 
Ugekurser på Rydhave Slot 
Der er max. 12 kursister pr. hold. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet via mail. 

til bente@ausumlille.dk.  

Prisen er Dkk 4500,- 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 Dkr. 1000,- . Jeg har 10 værelser til 

rådighed – dvs. 8 kursister kan tilbydes enkeltværelse. Depositum er Dkr. 500,- og skal først 

betales via bank eller mobilepay når din kursusplads er bekræftet. 

Restløbet betales senest 8 uger før kursusstart. 

 

Weekend kurser  

Der er max. 6 kursister pr. hold. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet via mail 

til bente@ausumlille.dk.  

Prisen er Dkr. 1500,- 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 Dkr. 500,- og skal først betales via bank eller MobilePay, når jeres 

kursusplads er bekræftet. Restbeløbet betales 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 en 4 uger før kursusstart tilbagebetales KUN det halve 

kursusgebyr, hvis ikke en anden overtager pladsen. 

Ved afbud senere en 1 uge før kursusstart refunderes kursusgebyr IKKE. 
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Ugekurser på Rydhave Slot ved Bente Rønberg 

Underviser på alle ugekurser er Bente Rønberg bente@ausumlille.dk og de afholdes på 

Rydhave Slot, Holstebrovej 38, 7830 Vinderup  www.rydhave.dk 

Der skal regnes med en ekstra udgift til kompendier udarbejdet til kurserne. 

 

 

Uge 9 Indføring til nyhederne i Designaknit 9 

Søndag den 23. februar kl. 17 – fredag den 28. februar kl. 16 

  

  

  

  

   

  

  

  

 En betingelse for at deltage er, at du allerede har erfaring med Designaknit 8 og 

                    har opdateret til designaknit 9.  Detaljeret indhold følger på hjemmeside  

                      snarest. 
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Uge 14 ”DesignaKnit og strikkemaskinen i praksis - for begyndere” 

Søndag den 29. marts kl. 17 – fredag den 3. april 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 8/9 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 37 ”Designaknit og strikkemaskinen – øvede” 

Søndag den 6. september kl. 17 – fredag den 11. september kl. 16 

 

Kursus indhold (små ændringer kan forekomme)  

• Konstruktion af sweater/trøje med rundt bærestykke - ensfarvet 

•  Fra ensfarvet/stribet bærestykke til bærestykke i mønsterstrik 

•  Brystindsnit 

•  Flere bundfarver i samme model 

•  Exact stitch layout  

•  Symboler – mest interessant til Silverreed maskinerne 

•  Indkodning af hulmønstre fra ”gamle Brother bøger”  

    (På Silverreed kan de kun udføres hvis du har en separat hulslæde) 

•  Enkeltmotiv i valgt mønsterteknik – eks. Thread Lace (tråd hulmønstre)  

• Tips og tricks  

 

Som I kan se vil der blive ”nørdet” ved computerne, men der skal også være plads til 

at arbejde rigtig meget ved strikkemaskinerne. 
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Uge 48 ”Dobbelt Jacquard” – Lær at strikke mønsterteknikker på dobbeltapparat. 

Søndag den 22. november kl. 17 – fredag den 27. november 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 – Silverreed med Designaknit.  

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   
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Weekend kurser ved Hanne Buchwald i Silkeborg 
Underviser på alle weekendkurser er Hanne Buchwald Buchwald@live.dk og de afholdes 

Skægkærvænget 14, 8600 Silkeborg. 

Der skal regnes med en ekstra udgift til kompendier udarbejdet til kurserne. 

 

Januar ”Silverreed med Designaknit for begyndere” – 1 

Lørdag den 25. januar kl. 9 – 17 og søndag den 26. januar kl. 9 – 16 

Der bliver arbejdet efter et udarbejdet kompendie. 

  

 

 

 

 

 

Marts ”Ribapparat for begyndere (både Brother og Silverreed)” 

Lørdag den 14. marts kl. 9 – 17 og søndag den 15. marts kl. 9 – 16 

Lær dit ribapparat at kende. Undervisningen består af diverse 

teknikprøver. Der bliver arbejdet efter et udarbejdet kompendie. 
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April ”Kom i gang med hulslæden på Silverreed” 

Lørdag den 18. april kl. 9 – 17 og søndag den 19. april kl. 9 - 16 

 Hulslæden er et ekstra udstyr. 

På kurset lærer du hvordan, du bruger hulslæden sammen med Designaknit  

Der bliver arbejdet efter et udarbejdet kompendie. 

 

 

 

 

 

 

Juni ”Mønsterteknikker på Silverreed sammen med Designaknit” 

Lørdag den 20. juni kl. 9 – 17 og søndag den 21. juni kl. 9 – 16 

Du vil lære at bruge Designaknit til at strikke mønstre på hovedapparatet. 

Der bliver arbejdet efter et udarbejdet kompendie. 

 

August ”Silverreed med Designaknit for begyndere” – 1 

Lørdag den 8. august kl. 9 – 17 og søndag 

den 9. august kl. 9 – 16 

Der bliver arbejdet efter et udarbejdet 

kompendie. 
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September ”Designaknit for begyndere”  

lørdag den 5. september kl. 9 – 17 og  

søndag den 6. september 9 - 16 

En grundlæggende gennemgang af programmets moduler  

 

 

 

 

 

 

 

November Mere ”Silverreed for begyndere – 2”  

Lørdag den 31. oktober kl. 9 – 17 og  

søndag den 1. november kl. 9 – 16 
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Intensiv 1 dags kursus for enkeltpersoner i 2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne tilbyder intensivt 1 dags kursus, for dig der lige har købt en brugt eller ny 

strikkemaskine og har svært ved at få startet op. 

Eller for dig der har lyst til at afprøve om maskinstrikning er noget for dig, inden du 

investerer. Du låner evt. en strikkemaskine hos Hanne. 

Du kommer til Hanne i Silkeborg med din maskine (eller låner) og I bruger dagen på at få dig 

køreklar, så du bliver i stand til at deltage i et weekend- eller ugekursus, sammen med andre 

strikkeglade kursister. 

Sådan en dag, fra kl. 10 – 15.30 (incl. frokostpause og garn til øvelser) koster kr. 1500,- 

Fortrinsvis muligt på fredage – efter aftale med Hanne Buchwald@live.dk 

http://www.ausumlille.dk/
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