
Drømmer du om din egen
islandske sweater og
rideture ved Vesterhavet ?

Så er dette kursus lige dig! 

Undervisere er: 

Hanne Rimmen - strikdesigner og

underviser

 

Vibeke Munk - strikdesigner og

plantefarver

 

Kommandørgårdens Islændercenter
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Kurset foregår 

fra mandag den 6. juli 

til torsdag den 9. juli 

 

Tilmelding sker til

info@kommandoergaarden.dk 



PROGRAM
Mandag den 6.7.

Kl. 13:00-14:00 Velkomst og introduktion

(værelserne er klar senest kl. 15:00)

Kl. 14:15-15:00 Introduktion til Islandsk strik,

herunder historie

kl. 15:15-17:00 Farvevalg og vikleprøver

17:15-18:30 Opstart af Hanne Rimmens design

med rundt bærestykke samt personlig 

 mønsterberegning

Kl. 20:00-21:30 Strikkecafé

 

Tirsdag den 7.7.

Kl. 09:00-12:00 Islænderridning

Kl. 14:00-17:30 Strikkeundervisning 

Kl. 19:30-21:30 Strikkecafé

 

Onsdag den 8.7.

Kl. 09:00-12:00 Islænderridning 

14:00-17:30 Strikkeundervisning

Kl. 19:30-21:30 Strikkecafé

 

Torsdag den 9.9.

Kl. 09:00-12:30 Strikkeundervisning og

afslutning- derefter frokost og afrejse

TILMELDING
Tilmelding senest den 20.6.2020,

 

Send mail til info@kommandoergaarden.dk

med emnet islandsk strik og ridning og

antal personer, navn og adresse.

Så modtager du en

reservationsbekræftelse med

kontonummer fra Kommandørgården.

 

Efter den 1.7..2020 er det ikke muligt at få

indbetalt kursusbeløb retur med mindre,

der er venteliste til en ledig plads.

 

 

Vel mødt

 

Holdstørrelse min. 10 o
I denne pris er indeholdtundervisning undervisningskompendier, ophold i delt dobbeltværelse, fuld forplejning med diverse specialiteter,

herunder 3-retters sæson menu efter kokkens valg, sønderjysk kaffebord, fiskebuffet og brunch søndag morgen. Derudover er der adgang
til spa-området

 
I prisen indgår IKKE:

Garn og strikkepinde samt drikkevarer til måltiderne. Det vil være muligt at købe lidt plantefarvet garn samt strikkepinde på stedet.
 

Tilmeldingenest den 20.6.2020,
Send mail til info@kommandoergaarden.dk med emnet yoga, strik, meditation og antal personer, navn og adresse.

Så modtager du en reservationsbeftelse med kontonummer fra Kommandørgården
Efter den 30.6..2020 er det ikke muligt at få indbetalt kursusbeløbtur med mindre, der er venteliste til en ledig plads.

 
Undervisere på kurset er:
Ida Heinesen - yogalærer

Vibeke Munk - strikdesigner og plantefarver
Vel mødt

 
 

Vi overholder alle retningslinjer i forbindelse med CoVid19, hvorfor der vil kunne forekomme ændringer i programmet
 

st

DET PRAKTISKE 
Holdstørrelse min. 10 og max. 20 pers.
 
Pris kr. 4.500,- pr. pers. for hele opholdet
 
I denne pris er indeholdt: 
Islænderridning, undervisning med et
unikadesign af Hanne Rimmen,
undervisningskompendier, ophold i delt
dobbeltværelse, fuld forplejning samt 
 adgang til spa-området
 

 
I prisen indgår IKKE:

Garn og strikkepinde samt drikkevarer til
måltiderne. 

 
På kurset vil det være muligt at købe strikkepinde

samt  Istex Léttlopi garn, som er det garn, der
skal bruges til Hannes Rimmens sweater

designet specielt til dette kursus.
 

OBS: ALLE KAN DELTAGE I ISLÆNDERRIDNING,
ERFARNE SOM BEGYNDERE.

STRIK STARTER VED LET ØVEDE. 
DET FORVENTES, AT DU KAN STRIKKE JÆVNT I

RET OG VRANG OG FORSTÅ EN OPSKRIFT
 

Vi overholder alle retningslinjer i
forbindelse med CoVid19, hvorfor der vil

kunne forekomme ændringer i
programmet


