
SØNDAG D. 30. APRIL 2023 

13.00 - 15.00  Social strikning/workshop + tilmelding  
i konferencen 

14.00 - 18.00  Strikkegaden* i konferencen er åben 

15.00  Velkommen, præsentation af programmet og 
uddeling af strikkebingoark 

16.00  Strikkeinspiration - foredrag / workshop pro-
gram kommer på dagen 

18.00  Strikkequiz/konkurrencer - indlevering af 
bingoark  

19.30  Fællesmiddag i buffetrestauranten 7 Seas for 
dem, der ønsker det

  Bemærk: du skal selv bestille mad til dette tidspunkt, 
når du booker eller når du kommer om bord. Der vil blive 
reserveret et område til alle StrikkeCruise deltagere. 

21.00  Præsentation af quizvindere 

21.30   Social strik med et glas vin, kaffe eller andet 
i skibets barer (for egen regning) 
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MANDAG D. 1. MAJ 2023 

07.30 - 10.00  Morgenstrik i Navigators Bar 

10.00  Ankomst Oslo. Mulighed for at opleve Oslo på 
egen hånd eller blive om bord til social strik. 

13.00 - 15.00  Social strik/workshop i konferencen 

14.00 - 18.00  Strikkegaden* i konferencen er åben 

16.00  Strikkeinspiration - foredrag / workshop  
program kommer på dagen 

18.00  Strikkequiz/konkurrencer - aflevering af 
bingoark for den anden gruppe 

19.30  Fælles middag for de, der ønsker det  
 i buffetrestauranten 7 Seas  
 Bemærk: du skal selv bestille mad til dette tidspunkt, 
når du booker eller når du kommer om bord. Der vil blive 
reserveret et område til alle StrikkeCruise deltagere.

21.00 Præsentation af quizvindere 

21.30 Social strik med et glas vin, kaffe eller andet  
 i skibets barer (for egen regning)  
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MANDAG D. 2. MAJ 2023 

07.30 - 10.00 Morgenstrik i Navigators Bar 

10.00 Ankomst København – Tak for turen 

*På Strikkegaden i konferencen finder du: 
Annas Angora - Husetvedhavet - Oslo Mikrospinneri - Sannes 
Broderi og Strik - The KnitRing 
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PERNILLE FRA OSLO  
MIKROSPINDERI 
Fra Oslo Mikrospinneri kommer 
Pernille Volent med det lækreste, 
lokale norske uldgarn. Oslo Mikro-
spinneri er et lille lokalt garnspin-
deri med fokus på uld fra lokale 
får, der er forædlet til en unik og 
eksklusiv kvalitet gennem godt 
håndværk og kærlighed til råvaren. 
De står for hele processen selv - 
uld lige fra fåret til den færdige 
garnnøgle. 

SANNE FRA SANNES  
BRODERI & STRIK 
Sanne Lousdal har drevet Sannes 
Broderi & Strik i Taastrup i 24 år. 
Derudover har hun været freelance 
strikkedesigner i 23 af disse, her-
under 17-18 år for en norsk virk-
somhed. Hun er derfor meget glad 
for Norge - så glad, at hun nu har 
et «fritidsarbejde» i Norge med at 
sælge for en større garngrossist til 
norske garn- og strikkebutikker. 

VIGDIS FRA ANNAS ANGORA 
Annas Angora er Norges største 
opdrætter af angorakaniner, og al 
den angora der bruges i deres garn 
og produkter, kommer fra deres 
egne kaniner, som bliver klippet 
fire gange om året. De er altså de-
res egen råvareleverandør, og kan 
derfor garantere at dyrevelfærd 
altid er i fokus. Ejeren, Vigdis Gar-
der, vil blandt andet vise os hvor-
dan man spinder angoragarn. 

TINGVOLL ULL 
”Vi bliver mere og mere ensartede 
og identitetsløse. Alt skal se ens 
ud, og kulturforskelle viskes ud. Vi 
vil gå i den modsatte retning. Vi vil 
styrke vores identitet ved at lave 
tøj baseret på vores traditioner og 
gamle norske fåreracer.» 

Tingvoll Ull vil beskytte den nor-
ske kulturarv, og vil gerne inspire-
re med produkter af norsk uld. De 
bruger kun norsk uld, der er sor-
teret, vasket og spundet i Norge. 
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De producerer også færdigstrikket 
tøj til salg, der er strikket i Norge. 
Alt sammen kun i uldens naturlige 
farver. Glæd dig til at se en spæn-
dende kollektion! 

STRIKKEGURUER 
Udover foredragsholdere, der 
kommer for at vise garn og strik-
kekollektioner frem, har vi også 
nogle dygtige «strikkeguruer» med 
om bord. De sørger for at dem, der 
har lyst, kommer hjem fra Strikke-
Cruise med nye opskrifter og strik-
keteknikker. 

Anita, Ane og Hanne vil blandt 
andet lære fra sig omkring: 

The KnitRing, som gør det super 
nemt at strikke med flere farver. 

Sjove strikketeknikker (er du 
ny som strikker, hjælper de dig i 
gang). 

Tips til nemt at holde orden i alle 
garnnøgler, pinde og strikke-
projekter. 
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