Bli med Hjemmet på strikkeweekend til unike Røros
Med Denise Samson som faglig inspirator
9 - 11. oktober 2020

Vi har den store glede å invitere deg til en hyggelig, lærerik og inspirerende helg på Røros 9 -11. oktober
2020. Sammen med oss blir Denise Samson som faglig inspirator og veileder.
Vi innlosjerer oss på Bergstaden Hotell, i sentrum av Røros. Full pensjon er inkludert, likeså 3 foredrag.
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 det 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/
Denise Samson jobber til daglig som oversetter av håndarbeidsbøker for Cappelen Damm AS fra
engelsk, dansk og svensk. Hun får også oppdrag fra samme forlag om å være fagkonsulent i andres
utgivelser og har vært redaktør på to bøker – “Vinterstrikk til hele familien” og “Lun strikk til hele
familien”. Hun utarbeider også strikkediagram i andres bokutgivelser, og til oppskrifter som publiseres
i ukepressen. I perioden høsten 2015 til høsten 2017 oversatte hun alle oppskriftene til Svarta Fåret fra
svensk til norsk.
I juli 2015 kom Denise med sin første bok – “Hekta på fletter – et oppslagsverk i flettestrikk”.
April 2016 kom den hennes andre bok – “Poncho”. Begge bøkene er solgt til det amerikanske forlaget
Trafalgar Square Books, med utgivelse i 2017, og “Poncho” er også solgt til det danske forlaget Turbine,
med utgivelse oktober 2016, og til det finske forlaget Karisto Oy, med utgivelse høsten 2018.
Nettside: https://www.andreboller.no/ . Her finner du flere av Denises design, tips og videoer samt
oppskrifter.
Instagram: denisesamsondesign
Facebook: Denise Samson Design
Lukket gruppe på Facebook: Andre Boller
Vi tilbringer kveldene sammen i hyggelig lag, med strikketøy, hyggelig prat og kanskje noen gode råd
fra foredragsholder og kursleder Denise Samson.
Røros er i seg selv verdt minst ett besøk. De gamle husene i sentrum og Flanderborg er kjente motiver.
Her er mange kunsthåndverkere 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, eller hva med en pjalt på Trygstad
konditori. 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 ikke maken til!!

Denise Samson vil holde tre kurs under oppholdet (frivillig deltakelse). Kurs varer i 2 timer, og koster
kr 300 pr kurs. Bestilles på forhånd.
Kurs lørdag kl 09.00: " Mønsterstrikk med dominans"
Strikk mønster med to farger fram og tilbake uten å snu arbeidet - altså lær å strikke «baklengs".
På kurset vil du lære to forskjellige måter å strikke mønster på. Teknikken med å strikke fram og tilbake
på retten uten å snu arbeidet er også nyttig å kunne når du strikker kontstrikk. Ta med pinner nr. 3,5
og garn som passer til strikkefasthet 22 m på 10 cm. Oppskrift får du av kursleder.
Max 20 deltakere på dette kurset.
Kurs lørdag kl 14.00: "Domino strikk"
Både glattstrikk og rillestrikk." På kurset vil du få se flere måter å bruke dominostrikk på. Vi begynner
på en gryteklut, så ta med pinne nr. 3 og bomullsgarn i tre forskjellige farger som passer til
strikkefasthet 27 m på 10 cm. Tips; Søstrene Grene selger deilig bomullsgarn til en rimelig penge, eller
så har du kanskje restegarn du gjerne vil ha brukt opp.
Maks 20 deltakere på dette kurset.
Kurs søndag kl 09.00: " Strikk med perler- uten å tre de på garnet først"
På kurset begynner vi på et sett med pulsvarmere. Materialpakke kommer i tillegg til kurspris.
Oppskrift får du av kursleder.
Max 20 deltakere på dette kurset.

Fotos: Denise Samson, Explore Travel, Røros Turistkontor

Program
Fredag 9. oktober
Kl 08.34
Strikketog fra Oslo, ankomst Røros kl 13.37. Egen påmelding. (Togbytte på Hamar)
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.
Bergstaden Hotell ligger få minutters gange fra stasjonen. Alle som ankommer før
kl 1500 går dit og setter fra seg bagasjen.
Fra kl 15.00
Innsjekk. Egentransport, ankomst.
Kl 18.00
Foredrag v/Denise Samson.
" Når en dør stenges, åpnes en ny – hvordan livet kan endre seg fra negativt til
positivt ved kronisk sykdom".
Denise falt utenfor arbeidslivet da hun i 2009 fikk en kronisk sykdom, noe som skulle
vise seg å åpne for helt nye muligheter ved å la hobby bli til en ny levevei.
Kl 1930
Middag, 3 retter inkl kaffe.
Lørdag 10. oktober
Kl 09.00
Kurs v/Denise Samson. " Mønsterstrikk med dominans". Max 15 deltakere. Egen
påmelding.
Kl 12.00
Lunsj
Kl 14.00
Kurs v/ Denise Samson. "Dominostrikk". Max 15 deltakere. Egen påmelding.
Kl 18.00
Foredrag v/ Denise Samson. "Strikketips – alt oppskriftene ikke forteller."
Forskjellige problemløsninger og tips som kan være nyttig å kunne.
Kl 1930
Middag. 3 retter inkl kaffe.
Søndag 11. oktober
Kl 09.00
Kurs v/ Denise Samson. " Strikk med perler- uten å tre de på garnet først"
Egen påmelding. Max 15 deltakere.
Kl 11.00
Foredrag v/ Denise Samson, om "Morsomme vrangborder og teknikker" – her vil
kursleder vise fram forskjellige varianter av vrangborder og ikke fullt så vanlige
teknikker som kan være fint på hele eller deler av et plagg.
Kl 12.00
Lunsj og hjemreise.
Kl 14.10
Strikketog fra Røros til Oslo, ankomst Oslo S kl 19.26 (togbytte på Hamar)
Kl 14.10
Strikketog fra Røros til Hamar, ankomst Hamar kl 17.43
Kl 16.30
Strikketog fra Røros til Trondheim. Ankomst Trondheim kl 18.55

Pris og informasjoner:
Pris pr person i dobbeltrom kr 3.390
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 1370
 Strikketog t/r Hamar-Røros kr 990
 Strikketog t/r Trondheim-Røros kr 530
 Kurs lørdag og/eller søndag kr 300 pr kurs
 Enkeltrom kr 690 for begge netter (begrenset antall)
Togbillettene er i reserverte vogner med fast plass. Vi gjør oppmerksom på at NSB ikke tilbyr faste
plasser på intercity-togene, dvs mellom Oslo og Hamar.
Forbehold om prisjustering på tog vi ikke har herredømme over.
Depositum på kr 900 pr person faktureres ved påmelding.
Sluttfaktura forfaller 5 uker før avreise.
Avbestillingsregler
 Etter betalt depositum tilkommer et gebyr på kr 500 ved avbestilling
 Ved avbestilling 45-26 dager før avreise må depositum søkes refundert fra kundens forsikring
 Ved avbestilling 25-0 dager før avreise må 100 % av reisens søkes refundert fra kundens
forsikring

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

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

