
Bli med Hjemmet på strikkeweekend til unike Røros 
Med designer, journalist og forfatter Tove Fevang 

 
13. – 15. oktober 2017 

 

       
 

Vi har den store glede å invitere deg til en hyggelig, lærerik og inspirerende helg på Røros 13.-15. 
oktober 2017. Sammen med oss blir Tove Fevang, en nestor i Norges strikke- og håndverksverden.  
Vi innlosjerer oss på Bergstaden Hotell, i sentrum av Røros. Hotellet er kjent for god mat, basert på 
lokale råvarer. Full pensjon er inkludert, likeså 3 foredrag med Fevang. Har du lyst å delta på et kurs 
eller to, er dette mulig, og har du mer lyst å bruke litt tid i det pittoreske Røros er det opp til deg.  
Vi setter opp tog med egne strikkevogner fra Oslo, Trondheim og Hamar for dem som ønsker. Ønsker 
du å komme deg til Røros på egenhånd, er selvsagt dette mulig. 
En ting er vi sikre på; det blir en veldig hyggelig helg i unike omgivelser på flotte Røros. 
Se hotell: https://www.bergstadenshotel.no/ 
 
Tove Fevang har jobbet som designer siden 1982. Hun startet hos GP (Gunnar Pedersen) broderi, 
startet Idé Stuen i 1987 og har siden jobbet som designer, forfatter og frilansjournalist for ukepresse 
og faglitteratur. Hun har skrevet 18 bøker om ulike håndarbeidstemaer, lappeteknikk, broderi, 
hardangersøm, overlocksøm, hekling og strikking. De siste strikkebøkene ”Strikk til barnehagebarn” 
utgitt 2015 og  ”Strikk til de aller minste nøstebarna” kom i 2016. Hennes seneste bok ”Festdrakter til 
barn sy og strikk” utkom i desember sist år og var bl a hovedbok i Cappelen Damms bokklubb i februar  
i år. Mange av bøkene er oversatt og utgitt i USA, Frankrike, Tyskland, Finland, Sverige, Danmark og 
Japan. Tove er redaktør av På pinnen e-medlemsbladet til Norsk strikkeforbund, hun er også 
fagredaktør for Cappelen Damm, Samlaget, Vigemostad & Bjørke og Schibsted for mange strikke- 
heklebøker. Ved siden av tekstil, design og journalistikk er hun også utdannet innen grafisk design. 
Nettside: www.tovefevang.no Her finner du instruksjonsvideoer for hekling, hakking og strikking med 
ulike temaer. I tillegg er det mange trinn for trinn forklaringer til hekle – strikke og hakkekluter, samt 
mange gratis oppskrifter. 
 
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 minst ett besøk. De gamle husene i sentrum og Flanderborg er kjente motiver. 
Her er mange kunsthåndtverkere som kan besøkes. Potteriet med sine gamle mønstre på keramikk, 
Røros Tweed, keramiker Per Sverre Dahl kjent for sine humoristiske figurer fra Falkbergets diktning er 
bare litt av det du kan oppleve. Mange hyggelige småbutikker, og hva med en pjalt på Kaffistugu. 
Mulighetene er mange og store, samme hva hjertet og / eller magen behager.  
Røros har stått på Unescos verdensarvliste siden 1980, og er fredet.  
Røros finnes det rett og slett ikke maken til! 
 
 



     
 
Tove Fevang holde to kurs under oppholdet. Begge kurs varer i 1,5 timer, og koster kr 200 pr kurs.  
Bestilles på forhånd. Max 14 deltakere pr kurs.  
 
Kurs lørdag: Italiensk opplegg.  
Kurset for deg som ønsker å lære en annerledesmåte 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. 
 
Kurs søndag: Finesser, Tove´s ekspert tips 

Strikke opp fald eller biser. Halskant som er lik på begge sider. Hvilket knapphull skal jeg velge, vi 
lager 3 forskjellige knapphull.  
I tillegg mange andre småtips til hvordan få et profesjonelt utseende på strikketøyet ditt! 
Noe hjemmearbeid i forkant av kurset, dette du får tilsendt på mail fra kursholder. 
 

Program  
 
Fredag 13. oktober 
Kl 09.34  Strikketog fra Oslo, ankomst Røros kl 15.31. Egen påmelding.  
Kl 09.45  Strikketog fra Trondheim, ankomst Røros kl 12.10. Egen påmelding.  
Kl 12.10  Strikketog fra Hamar, ankomst Røros kl 15.31. Egen påmelding. 
Fra kl 15.00  Innsjekk. Egentransport, ankomst. 
Kl 18.00  Foredrag v/ Tove Fevang.  

Inspirasjonsforedrag strikking i Vesterled, fra Orknøyene, Færøyene og Shetland.  
Kl 1930  Middag 
 
Lørdag 14. oktober 
Kl 12.00  Lunsj 
Kl 14.00 Kurs v/ Tove Fevang. Italiensk opplegg. Max 14 deltakere. Egen påmelding. 
Kl 18.00 Foredrag v/ Tove Fevang.  

Strikke en kofte fra A-Å. Fra du startet på vrangborden til siste knappen er sydd i. 
Kl 1930  Middag 
 
Søndag 15. oktober 
Kl 09.00  Kurs v/ Tove Fevang. Finesser. Tove's eksperttips.  Max 14 delt. Egen påmelding.  
Kl 11.00  Foredrag v/ Tove Fevang.  

Terapi i hver maske. Hvorfor strikker jeg.  
Kl 12.00  Lunsj og hjemreise. 
Kl 16.20  Strikketog fra Røros til Oslo, ankomst Oslo S kl 21.26 
Kl 16.20  Strikketog fra Røros til Hamar, ankomst Hamar kl 19.46. 
Kl 16.30  Strikketog fra Røros til Trondheim. Ankomst Trondheim kl 18.55 
 



 
 

Pris pr person i dobbeltrom kr 2.950 
 
Inkluderer 

 2 netter i dbl.rom på Bergstaden Hotell 

 Full pensjon fra middag fredag t.o.m. lunsj søndag 

 3 foredrag jmfr program 
 

Frivillig tillegg 

 Strikketog t/r Oslo-Røros kr 1218 

 Strikketog t/r Hamar-Røros kr 940 

 Strikketog t/r Trondheim-Røros kr 516 

 Kurs lørdag og/eller søndag kr 200 pr kurs 

 Enkeltrom kr 550 for begge netter 
 
Togbillettene er i reserverte vogner med fast plass.  
Påmeldte til kurs vil få egen info om hva som skal medbringes/forberedes.  
 
Depositum på kr 750 pr person faktureres ved påmelding. 
Sluttfaktura forfaller 5 uker før avreise. 
 
Avbestillingsregler 

 Etter betalt depositum tilkommer et gebyr på kr 400 ved avbestilling  

 Ved avbestilling 45-22 dager før avreise må depositum søkes refundert fra kundens forsikring 

 Ved avbestilling 21-0 dager før avreise må 100 % av reisens søkes refundert fra kundens 
forsikring 

 
For påmelding send ditt navn, adresse, epost og mobilnummer til: 

 

 
 

Explore Travel AS, PB 41, 1629 Gamle Fredrikstad. 
Påmelding til post@exploretravel.no eller 6936 1850 

 
Medlem av reisegarantifondet 

 

 

 


