
Stram i maska...
...eller slapp i

fisken?

Få riktig strikkefasthet på 1 - 2 - 3
 

https://www.mamae.no/webinar



Strikker du
løst eller fast?

Eller noe midt i mellom?



Litt om Mama E
Strikket siden jeg var 9

Designet strikkeplagg siden 2016

Drevet Mama E Design siden
høsten 2018:

Nettbutikk med egne
oppskrifter
Strikkekurs
Medlemskap
Teknisk redigering av
oppskrifter

Utdannet lærer

4-barnsmor og kone

Elsker farger og strukturstrikk



Hva er strikkefasthet?
Strikkefastheten er et mål for hvor mange
masker det er plass til i høyden og bredden på
strikkearbeidet ditt.

Måles vanligvis per 10 cm
I norske oppskrifter måles strikkefastheten
vanligvis per 10 cm. 

Strikkefasthet



Viktig å huske om
strikkefasthet

Strikkefastheten på banderolen
på garnet er KUN veiledende,
ikke noe du skal følge.

Glem det som står
på garnet

Strikkefastheten i oppskriften
MÅ du følge.

Følg
strikkefastheten i
oppskriften

Du MÅ teste DIN strikkefasthet
og justere pinnestørrelse om
nødvendig.

Pinnestørrelse i
oppskriften er
kun veiledende



Eksempel - feil
strikkefasthet

https://nrksuper.no/serie/alle-sammen-sammen/MSUB22000715/sesong-3/episode-7



Eksempel 2 - feil strikkefasthet
Du skal strikke en genser med overvidde 120 cm

 
Strikkefasthet i oppskriften: 20 masker per 10 cm

 
Legg opp 240 masker.

 
 

Du har en strikkefasthet på 22 masker per 10 cm.
 

Da får genseren en overvidde på 109 cm.
(240/2,2 = 109)

 
 

Eller om du har bare 1 maske feil (21 masker per 10 cm):
 

Overvidde på 114 cm
(240/2,1 = 114)



Mål
nøyaktig

Hvordan du lager og måler en strikkeprøve
Runde strikkeprøver
Kontrollmåling

Tips 
nr. 1



Justering med pinnestørrelse
Ulike pinnematerialer
Bevissthet

Tips 
nr. 2

Juster 
underveis

Husk! For få masker på pinnen = mindre pinne
For mange masker på pinnen = større pinne



Kreative strikkeprøver
Kostnad-nytte-tanken

Tips 
nr. 3

Lær deg å
elske
strikke-
prøver



La meg introdusere...

Vil du lære mer?



Bli trygg på
strikke-
oppskrifter
Kurset går over 6 uker,
med 1 ny modul hver
uke.

Gjennom steg-for-steg
videoleksjoner lærer du
å strikke etter hvilken
som helst oppskrift.

Få
kunnskapen
du trenger
for å lykkes
Du får det du trenger å vite
for å lykkes med
strikkeprosjektene dine. Alt
fra hvordan velge
garnalternativer og rett type
pinner til hvordan måle
riktig og rette opp feil
underveis.

Hjelp og
støtte når du
trenger det
Du får også tilgang til
en ekslusiv kursgruppe
på Facebook hvor vi har
ukentlige spørretimer
hvor du kan spørre om
alt du lurer på og få vist
ting på video.



Grunnleggende
strikkekunnskap

Du får lære flere ulike
metoder for å legge
opp masker, avhengig
av hva du skal strikke.

Legge opp
masker

Du lærer hvordan
strikke rette masker.

Strikke rett
Du lærer hvordan
strikke vrange
masker.

Strikke vrangt

Presentations are
communication tools
that can be
demonstrations,
lectures, and more.

Felle av
masker



Strikkeoppskrifter fra A til Å
Strikketerminologi og forkortelser
Alt om garn og garntyper
Hvordan finne alternativt garn
Om ulike typer strikkepinner og
utstyr du trenger (og ikke trenger)

Modul 1 - strikkeoppskrifter, garn og utstyr



Hvordan du kan tilpasse
strikkefastheten din
Kroppsmål og hvordan du måler
riktig
Plaggets mål og bevegelsesvidde -
slik velger du riktig størrelse
Hvordan du kan tilpasse plagget til
målene DINE

Modul 2 - størrelser, mål og strikkefasthet



Lær alle mine beste triks for å rette
opp feil i strikketøyet - uten å måtte
rekke opp alt hver gang! 

Her lærer du både hvordan du plukker
opp masker og hvordan du rekker opp
på en effektiv måte.

Modul 3 - bli en mester på feilretting!



Hvordan lese og strikke etter et
diagram
Hull- og
strukturmønsterdiagrammer
Flettediagrammer
Bonustips: Hvordan telle ut fra
midten i mønsterstrikk

Modul 4 - strikkediagrammer



Venstre- og høyrelente fellinger
Venstre- og høyrelente økinger
Hvilke felle- og økemetoder som
passer best når
Bonus: Hvordan øke pent i
vrangborder og perlestrikk

Modul 5 - øke- og fellemetoder



Avfellingsmetoder
Trådfesting
Vasking og damping

De små detaljene som gir en perfekt
finish - så du kan bære strikkeplaggene
dine med stolthet i årevis

...eller gi de stolt bort i gave

Modul 6 - ferdigstilling og fantastisk finish



Facebookgruppe kun for
kursdeltakere
Del bilder, frustrasjoner og
utfordringer underveis
Spør om alt du lurer på
Ukentlige livesendinger med
spørsmål og svar
Ukentlige konkurranser for å
motivere deg til suksess

Tilgang til eksklusiv

Facebookgruppe

Oppfølging og felleskap



Oppskrift på den populære Maestra -

vakker sjelevarmer med hullmønster

i 9 størrelser

Videoer som viser alle teknikkene

brukt i designet

Videokurs inkl. oppskrift
på Maestra sjelevarmer

BONUS!



Dette får du til!
Selv om du er helt nybegynner med

strikkepinnene eller kanskje aldri har strikket før



Har du alltid drømt om å lære deg å strikke?
Har du prøvd, men ikke fått det helt til?

Synes du det er vanskelig å strikke etter oppskrifter?
Vil du lære deg flere teknikker og bli en bedre strikker?

Da er Strikk uten Stress for deg!



Jeg har et supertilbud til deg!

Så hva koster kurset?



La oss først se litt på verdien av hva kurset
inneholder:

Grunnkurs i strikking (Strikkebiblioteket)            1600 kr
Hvordan følge en oppskrift fra A til Å               1400 kr

Strikketeknikker, diagrammer, øke- og fellemetoder  1400 kr
 

= totalt over 60 korte og lærerike videoer
som du har tilgang til i hele 6 måneder            4200 kr

 
 



La oss først se litt på verdien av hva kurset
inneholder:

I tillegg får du:
 

6 ukentlige spørretimer 2000 kr
 

Tilgang til egen Facebookgruppe hvor du
kan stille spørsmål og få hjelp hver dag 1200 kr

 
PDF-er med ekstra innhold 500 kr

 



La oss først se litt på verdien av hva kurset
inneholder:

BONUS!
Videokurs inkl. oppskrift

på Maestra sjelevarmer 399 kr
 

 
 
 



= TOTAL VERDI I KURSET: over 8 000 kr
 
 

Ordinær kurspris: 4 999 kr

DIN PRIS: kr 1 996,-
(NB! Begrenset periode!)



Du kan velge engangsbetaling eller 
å dele opp betalingen over 4 måneder

DIN PRIS: kr 1 996,-
(engangsbetaling)

 
eller

 
DIN PRIS: kr 1996,-
(4 månedlige betalinger 

a kr 499,-)
 
 

(Og du har selvsagt 14 dagers angrefrist i hht. kjøpsloven.)



Meld deg på!
https://www.mamae.no/strikkutenstress


