
KNIPLEKURS OG ÅRMØTE, helgen 11. og 12. juni 2022 

Sted: En folkehøyskole i Oslo-området  
 
På grunn av stadige regelendringer i koronavirussituasjonen, stadig nye muterte virus og alskens 
viderverdigheter har vi i Studieutvalget, når dette skrives, ikke fått noen endelig avtale med en 
folkehøyskole i nærheten av Oslo.  Vi er til og med i den situasjonen at for to av skolene vi har 
kontaktet ligger «den som ordner med utleie» syk med korona, så vi får ikke svar før tidligst ut i 
januar.  Vi har heller ikke kunnet lage endelige kontakter med lærerne og oppgir derfor ikke hvilke 
lærere som skal undervise ved hvilke kurs.  Det vil være ett sett med lærere som holder kurs ved 
fysisk kurs arrangert på folkehøyskole, og et annet sett med lærere dersom koronasituasjonen 
forverres/fortsetter å være usikker og arrangementet må flyttes online.  Vi beklager at vi ikke kan 
oppgi presis informasjon for denne helgen, men håper at dere har forståelse for at dette er krevende 
tider å arrangere noe som helst i, og at dette er det beste vi klarer nå. 
 
Alle priser og annen info er oppgitt med alle mulige forbehold.  Ved stadig usikker virussituasjon 
blir kurs, kafé og årsmøte flyttet over til online-arrangement.   
 
Foreløpig, litt løselig agenda for kurs- og årsmøte-helgen:

Innsjekk fredag 10. juni (ikke kurs fredag 
kveld) 
 
Kurs lørdag 11. og søndag 12. juni: 
9.00 – 12.00  Kurs/kafé 
Ca 12.00 – 13.00 Lunch (avtales i hvert kurs) 
13.00 – 16.00 Kurs/kafé 
 

 
 
 
Kafé lørdag 11. og søndag 12. juni 
Ved fysisk kurs: samme tider som for kursene. 
Ved evt online-arrangement:  
12.00 – 14.00 Kniplekafé 
 

Middag kl 18.00 på lørdag.  Søndag hjemreise fra kl 16.   
Beregnet undervisningstid: ca 12 timer.  Mindre endringer/tilpasninger kan/vil forekomme 
 

Årsmøte kl 16.00 – 17.30 på lørdag 11. juni 2021 
 
 

 1) NYBEGYNNER og/eller LITT ØVET.  
Om kurset: Nybegynnere skal lære grunnslagene i knipling.  Forkunnskaper: Ingen.  
Kurset passer for de som ikke har kniplet før, og for de som ønsker en oppfriskning. 
Lærer kontakter hver elev på forhånd og avtaler angående mønstre, tråd og utstyr.  
Min/max deltakere: 2/5

 
2) SMYKKER 1.   
Om kurset: Kurset passer for dem som har kniplet en tid og er sikker på 
grunnslagene. Mønstre er tilgjengelig for ulike brosjer og øredobber, og elevene vil 
bli kontaktet i forkant av kurset for å velge hvilke mønstre det skal arbeides med.  
På dette kurset blir det bruk for både farger og perler. Min/max deltakere: 4/8 

 
3) TORCHON-KNIPLING 
Om kurset: Kurset passer for dem som har kniplet en tid og er sikker på 
grunnslagene.  Vi knipler torchon og har enkelte mønstre.  Det blir mulighet for å få 
se malteser-knipling (utgår ved online-kurs).  Min/Max deltakere: 4/8 
 



 
4) UVANLIGE BUNNER 1.   
Om kurset: Kurset passer for dem som er sikre i grunnslagene, er gode på å lese 
arbeidstegninger og har kniplet en del år. Det undervises i bunner som man ikke så 
ofte arbeider med, bunner fra teknikker som f eks Binche, Brusseler eller Duchesse. 
Min/max deltakere: 4/10 

 
5) KNIPLEKAFÉ: arrangeres for de som vil møtes uten å gå kurs. Pris dekker 
Knipleforeningens utgifter i forbindelse med zoom-abonnement pluss porto til 
utsendelser av evt papirer. 
Min/max deltakere: 3/10 

 

PRISER:  OBS!!  Prisene er cirkapriser, basert på erfaringer fra tidligere år om hvor prisene pleier å 

ligge.  Endelige priser vil offentliggjøres straks vi har fått alle avtaler i havn. 

Så fort vi har endelige priser blir det offentliggjort både på www.knipling.no og på fb-gruppen 

«Knipling – Knipleforeningen i Norge».  En eventuell endring fra fysisk fremmøte-kurs (som er det vi 

planlegger for) til online-helg (som er vår «Plan B»), vil offentliggjøres på samme måte.  Så følg med 

på nettside og facebook.  De som allerede har meldt seg på arrangementet vil bli kontaktet via mail d 

evt omlegging til online-arrangement (evt via brev/tlf for de som ikke har oppgitt mailadresse). 

 

På grunn av den usikre situasjonen oppgir vi to alternative pris-pakker (med cirka-priser): 

 

Pris for helg på folkehøyskole (Kjøp av mønstre og evt annet utstyr kommer i tillegg til kursprisen):  

Kurspris: medlemmer/ikke-medlemmer: 2.000,-/2.300,-  (inkl lunch, pausemat og middag lørdag) 

Nybegynner som går første kurs: 1.800,- (gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer) 

Kniplekafé: kr 600,- kr lørdag,  kr 350,- søndag (dekker lunch, pausemat og middag lørdag, samt leie 

av lokaler).   

Overnatting:  kr 700,- per natt (enkeltrom) inkl frokost 

 

Pris for helg med online-arrangement (Kjøp av mønstre og evt annet utstyr kommer i tillegg):  

Kurspris: medlemmer/ikke-medlemmer: 1.300,-/1.600,-    

Nybegynner som går første kurs hos Knipleforeningen i Norge: 1.000,- (gjelder både medlemmer og 

ikke-medlemmer) 

Kniplekafé: kr 100,- pr dag. Beløpet dekker andel av proff zoom-abonnement og andre 

administrative utgifter, dog ikke utgifter til kjøp av evt mønstre og porto for utsendelse av dette til de 

enkelte elever. 

 

Påmelding: Send utfylt skjema til: kurs@knipling.no eller pr post til: 

 Elisabeth Bjørklund Bøhler, Frydenbergveien 55, 1415 Oppegård, tlf 90 62 58 43. 

 

 

Vel møtt til kurs- og årsmøtehelg! 

Hilsen oss i studieutvalget. 

 

 

Kursene arrangeres med støtte fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon 

http://www.knipling.no/
mailto:kurs@knipling.no

