
LØRDAG 29. APRIL  

13.00  Registreringen starter 
 
13.00 - 15.00  Registrering & sosial strikk i konferanseavde-

lingen 

14.00 - 18.00  «Strikkegaten» åpner i konferanseavdelingen 

15.00   Offisiell åpning av strikkecruiset!  
Presentasjon av program og utlevering av 
strikkebingoark 

16.00  Strikkeinspirasjon: foredrag/workshop,  
program kommer 

18.00  Strikkequiz 

19.30  Felles middag for de som ønsker  
i buffetrestauranten 7 Seas 

  Merk! Du forhåndsbestiller selv mat begge dager. Dette 
kan når du kjøper billett til StrikkeCruise, eller når du er 
om bord. 

21.00  Premieutdeling. Presentasjon av quizvinnere 

21.30  Sosial strikk på båtens serveringssteder  
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SØNDAG 30. APRIL  

07.30 - 10.00  Morgenstrikk i Navigators Bar 

10.00  Ankomst i København. Sosial strikk for de 
som ikke vil gå i land 

13.00   Nye deltakere kommer om bord  

13.00 - 15.00  Sosial strikk og registrering av nye deltakere. 
I konferanseavdelingen. 

14.00 - 18.00  «Strikkegaten» åpner i konferanseavdelingen. 

15.00  Velkommen til nye strikkere! Presentasjon av 
program og utlevering av strikkebingoark 

16.00  Strikkeinspirasjon: Foredrag/workshop, pro-
gram kommer 

18.00   Strikkequiz/konkurranser: Innlevering av 
bingoark for første gruppe 

19.30  Felles middag for de som ønsker  
i buffetrestauranten 7 Seas 

  Merk! Du forhåndsbestiller selv mat begge dager. Dette 
kan når du kjøper billett til StrikkeCruise, eller når du er 
om bord. 

21.00  Premieutdeling. Presentasjon av quizvinnere 
– i konferanseavdelingen 

21.30  Sosial strikk  
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MANDAG 1. MAI  

07.30 - 10.00  Morgenstrikk i Navigators Bar 

10.00  I land i Oslo – Takk for turen! 
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PERNILLE VOLENT FRA  
OSLO MIKROSPINNERI 
Pernille Volent tar med seg det 
deiligste, kortreiste norske ullgar-
net om bord. Oslo Mikrospinneri er 
et lite lokalt garnspinneri, med fo-
kus på kortreist ull som blir fored-
let til en unik, eksklusiv kvalitet, 
gjennom håndverk og kjærlighet. 
De gjør hele prosessen selv – ull 
rett fra sauen til ferdig garnnøste.  

SANNE LOUSDAL FRA SANNE’S 
BRODERI & STRIK. 
Sanne Lousdal har drevet Sanne’s 
Broderi & Strik I Taastrup i 24 år. 
I tillegg har hun vært freelance 
strikkedesigner i 23 av årene, 
blant annet i 17-18 år for et norsk 
firma, og har derfor blitt veldig 
glad i Norge. Så glad at hun nå 
har en «ekstrajobb» i Norge, som 
selger for en større garngrossist til 
norske garn- og strikkebutikker. 

 

VIGDIS GARDER FRA ANNAS  
ANGORA 
Annas Angora er Norges største 
oppdretter av angorakaniner, og 
eies og drives av Vigdis Garder. All 
angora som brukes i deres garn og 
produkter, kommer fra deres egne 
kaniner. Annas Angora er sin egen 
råvareleverandør, og kan derfor 
garantere at dyrevelferd alltid er 
i fokus. Alle kaninene klippes med 
håndsaks fire ganger i året. Vigdis 
vil blant annet vise oss hvordan 
man spinner angoragarn. 

TINGVOLL ULL 
«Vi blir stadig mer ensartet og 
identitetsløse. Alt skal se likt ut 
og kulturforskjeller viskes ut. Vi 
ønsker å gå motsatt vei. Vi vil 
styrke vår identitet ved å lage 
klær med basis i våre tradisjoner 
og gamle norske saueraser.»   
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Tingvoll Ull ønsker å verne om 
den norske kulturarven, og ønsker 
å begeistre med produkter fra 
norsk ull. De bruker kun norsk ull 
som er sortert, vasket og spunnet 
i Norge.  De produserer også fer-
digstrikkede plagg, som er strikket 
i Norge. Alt kun i ullas naturlige 
farger. Gled dere til å se en spen-
nende kolleksjon!  

STRIKKEGURUER 
I tillegg til foredragsholdere har 
vi med oss de dyktige «strikke-
guruene» Anita, Ane og Hanne. De 
lærer deg nye strikketeknikker, 
hvordan du kan strikke med flere 
farger med TheknitRing og hvor-
dan du enkelt kan holde orden på 
garnnøstene dine.  

Er du en helt fersk strikker hjelper 
strikkeguruene deg i gang! 
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