GÅ IKKE
GLIPP AV
HØSTENS
KOSELIGSTE
E!
OPPLEVELS

DETTE BLIR
HELGEN
HVOR VI SKAL
LÆRE Å DELE
PÅ VÅRE STRIKKE
KUNNSKAPER.

MELD
DEG PÅ
NÅ!

FANTASTISK
STRIKKEHELG
PÅ RØROS

Hjemmet inviterer alle strikkeinteresserte til en
koselig helg på Røros, 13.–15. oktober. Med på turen
blir Tove Fevang, nestor i Norges strikkeverden.
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TOVE FEVANG
Jobbet som
designer siden 1982
og er i tillegg forfatter og journalist.
Skrevet bøker om
ulike håndarbeids
temaer. Regnes som en
av våre store ressurser
innen håndarbeid.
HJEMMET UKE 18/17

KJERKGATA: Her ligger
serveringssteder og galleri
er på rekke og rad. Ta for
eksempel en titt innom
Lysgaard Keramikk.

T

enk deg Røros i oktober:
vakre farger, god stem
ning, inspirerende fore
drag og strikkeglade del
tagere. Vi innlosjerer oss på
Bergstadens Hotel i sentrum av
Røros. Hotellet er kjent for sin
gode mat, basert på lokale rå
varer. Full pensjon er inkludert i
prisen, likeså tre foredrag.
Å komme seg til og fra Røros
fra hjemstedet overlater vi til
den enkelte, men det kommer til
å bli satt opp egne strikkevog
ner på togavganger fra Oslo,
Trondheim og Hamar for den
som måtte ønske det.
Én ting er vi sikre på: Det
blir en utrolig hyggelig
helg i unike omgi
velser på Røros.

PROGRAM

MORS OMM E
KURS

Har du lyst å
delta på kurs
med Tove
Fevang, har
du to ulike å
velge mellom.
Hvert av dem
varer i 1 ½ time og
må bestilles på forhånd,
da det er plass til maksimalt
14 deltagere på hvert av dem.
Prisen er kr 200 pr. kurs.
Det ene kurset arrangeres på
lørdag og kalles Italiensk opp
legg. Dette er kurset for deg som
vil lære en annerledes måte å
legge opp på. Opplegget blir
superelastisk og ser ut som rette
og vrange masker – perfekt til
opplegg på sokker og alt annet
som ikke skal stramme. Også til
patentstrikk er dette den ideelle
måten å legge opp på.
Søndag arrangeres det andre
kurset, det har vi kalt Finesser –
Toves eksperttips, og det har føl
gende punkter på programmet:
Strikk opp fald eller biser, Hals
kant som er lik på begge sider og
Hvilket knapphull skal jeg velge?
Vi lager tre forskjellige knapphull.

Du får også mange andre
småtips om hvordan du kan få et
proft utseende på strikketøyet
ditt! Det må gjøres noe hjemme
arbeid i forkant av kurset, infor
masjon om dette får du tilsendt
på e-post fra kursholderen.
HJEMMET UKE 18/17

FREDAG 13. OKTOBER
Strikketog fra Oslo, Trondheim og Hamar (egen
påmelding) eller transport på egen hånd.
Foredrag av Tove Fevang om ettermiddagen, med
tema strikking i vesterled, fra Orknøyene, Færøyene
og Shetland. Middag.

Hvis du heller har
lyst til å bruke litt mer
tid i pittoreske Røros, er det
selvsagt helt opp til deg.
SOS IA LT

Vi tilbringer kveldene sammen i
hyggelig lag, med strikketøy,
hyggelig prat og kanskje noen
gode råd fra foredragsholder og
kursleder Tove Fevang.
Røros er i seg selv verdt et
besøk. Byen har stått på
Unescos verdensarvliste siden
1980 og er fredet. De gamle
husene i sentrum og i bydelen
Flanderborg er populære inn
slag på ulike vandreturer. Her
er mange kunsthåndverkere
man kan besøke. Potteriet med
sine gamle mønstre på kera
mikk, Røros Tweed og kerami
ker Per Sverre Dahl – kjent for
sine humoristiske figurer fra
Falkbergets diktning – er bare
noe av det du kan oppleve.
Byen har en rekke hyggelige
småbutikker, og hva med en liten
rast på Kaffistugu? Mulighetene
er mange, samme hva hjertet
eller magen måtte begjære. •

LØRDAG 14. OKTOBER
Frokost. Det er satt av tid til turer rundt om på Røros
på egen hånd. Etter lunsj holder Tove Fevang kurset
Italiensk opplegg. Maksimalt 14 plasser.
Om ettermiddagen holder Tove Fevang foredrag for
alle om å strikke kofte fra A til Å – fra du startet på
vrangborden til siste knappen er sydd i. Middag om
kvelden.
SØNDAG 15. OKTOBER
Etter frokost holder Tove Fevang kurset Finesser –
Toves eksperttips. Maksimalt 14 plasser. Etter pause
blir det foredrag for alle med temaet: Terapi i hver
maske: Hvorfor strikker jeg?
Etter lunsj er det tid for hjemreise. Strikketog til Oslo,
Hamar og Trondheim eller hjemreise på egen hånd.
PRIS

Strikkehelgen koster kr 2950 pr. person i dobbeltrom.
Prisen inkluderer to overnattinger med full pensjon fra
middag fredag til og med lunsj søndag samt tre fore
drag i henhold til programmet. Frivillig tillegg for strik
ketog og enkeltrom. Kontakt Explore Travel.
For å lese mer om hotellet, kan du se på nettsiden
www.bergstadenshotel.no

Påmelding og informasjon: Explore Travel AS på
e-post post@exploretravel.no eller tlf.: 69 36 18 50.
For detaljert dagsprogram, se www.exploretravel.no
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