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Kursus i Dobbelt jacquard i uge 47-21 i Thyborøn 
Kabyssen, Vesterhavsgade 93, 7680 Thyborøn – fra fredag den 19. – 26. november 

                        Hjerm den 10. september 2021 

Kære strikke damer 

Som I sikkert allerede ved, er jeg nu kommet i gang med kurser igen – og det er rigtig dejligt. 

Jeg tilbyder/afholder nu også et kursus i dobbelt Jacquard. 

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. 

INDHOLD 

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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PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

Du ankommer fredag den 19. okt. kl. 19. Der er undervisning fra lørdag til og med torsdag, 

hvor vi slutter dagen med Steens festmiddag. Dvs. du får 6 hele dage ved maskinen. 

Hjemrejse fredag. 

Når I ankommer stilles maskinerne op i salen og I får tildelt jeres værelser – der er 

enkeltværelse til alle.  Jeg bor sammen med jer hele ugen – og søde morgendame Inga flytter 

også ind. 

Vi spiser morgenmad hver dag ca. kl. 8.00, frokost kl. 12.00 og aftensmad kl. 18.00. 

Der er også indlagt små pauser i løbet af dagen til en kop kaffe. 

I har mulighed for at arbejde alle dage efter kl. 16 og hele aftenen.  

 

Torsdag skal vi pakke maskinerne ned inden festmiddagen. Vi SKAL nemlig alle være ude af 

alle lokaler fredag den 26. nov. kl. 10.00. Vi skal IKKE selv gøre rent. 

 

Du skal selvfølgelig medbringe din egen strikkemaskine, din computer med Designaknit 

installeret og kablet der passer til netop din maskine. Det er vigtigt, at du har afprøvet at dit 

udstyr ”snakker sammen” inden kursusstart. Hvad du derudover skal medbringe af udstyr, 

bliver meddelt senere. 

Hvis du ikke kan sidde på en almindelig stol, bør du også medbringe din egen kontorstol. Hvis 

ikke der er plads i bilen til det, kan der måske presses en pude ind. 

I salen er der et stort bord og en lampe til alle. Nogen har glæde af at medbringe ringbind og 

plastiklommer til deres prøver. 

 

GARN: 

Jeg har et lille garnlager med til prøver – men har ikke nok med til færdige produkter.  

Det må du selv medbringe.  Glem endelig ikke hjælpegarn. 

Gode kvaliteter – Polo fra AC-strik (forhandler det ikke længere – men du har måske noget 

eller tilsvarende på lager) Derimod har hun nu fået LUNA hvilket er en rigtig god afløser til 

specielt dbj.  Eller andet garn med løbelængde på 1500 m/100 g. Du strikker 2 tråde sammen. 
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MAD: 

Maden leveres af min mand Steen. Steen overholder de samme Corona regler mht. 

maden, som han arbejder efter i køkkenet på Kasernen. Han har lovet at lave noget 

lækkert mad til os som Inga vil anrette.  Jeg lover at det bliver rigtig hyggeligt!  

 

FRITID: 

GRATIS ADGANG til Vandwærket hele ugen er incl. i kursusgebyret. 

https://www.waerket.dk/waerker/vandwaerket-vandkulturhus/ 

KURSUSGEBYR:  

NU for 6 DAGES undervisning (tidligere kun 5 dage)  Kr. 6.000,-   

Depositum kr. 500,- bedes indbetalt ved tilmelding til konto 9119 0000 426709.  

Restbeløbet bedes indbetalt til samme konto senest 1.november.  

 

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig på 

bente@ausumlille.dk.  

Kig også forbi min hjemmeside  www.ausumlille.dk  

Mvh    

Bente Rønberg 
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