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Lördag 14-17       Sidsel J. Höivik

For meg er et strikketøy aldri ferdig, selv om det er strikket og montert. 
For det er NÅ moroa begynner!
Jeg elsker å hekle, brodere og pynte på mine modeller og gjøre dem unike og 
spesielle. 
Mange tror at mine modeller er veldig kompliserte å lage. Men de er mye enklere 
å enn det de fleste tror. Jeg pleier at si at dersom man mestrer noen enkle 
broderisting og litt tålmodighet så kan man få sine strikkede plagg til å se ut 
som ”a million dollars”. 
På denne workshopen vil jeg lære deg de ulike broderistingene som jeg bruker 
og hvordan jeg kombinerer dem. Hvordan man kan få enkle motiver med 
tofarget strikk til at fremstå avanserte og fargerike og få en stor WOW-effekt. 

Alle deltagere får en mail fra mig i god tid før workshopen med opplysninger om 
litt hjemmelekser og strikke av prøvelapper som vi skal jobbe med på 
workshopen. Samt hva man bør ha med når vi treffes.

Observera att kursen hålls på norska



Om Sissel: 

"Så lenge jeg kan huske har jeg elsket å lage ting med hendene mine.
Jeg lærte å strikke da jeg var 4 år, hekle litt senere. Det samme med 
søm, symaskin og broderi.

Etterhvert ble det av ulike årsaker strikking som ble viktigst for meg.
Strikking har siden det alltid vært en del av min identitet og jeg har 
alltid hatt et strikketøy innen rekkevidde.

Jeg har alltid elsket å reise og vært glad i språk. På 80 tallet bodde jeg 
nesten 7 år i Roma og gikk 4 år på Accademia di costume e di moda I 
Roma. Men, alt jeg har lært om strikk er selvlært eller lært av min mor 
og mormor.
Etter at jeg kom hjem fra Italia begynte jeg å designe strikk for ulike 
ukeblader, garnleverandører osv. og etterhvert begynte jeg å jobbe i 
bladet Familien som fagjournalist. Der hadde jeg ansvaret for der som 
var av strikk i bladet.

Jeg har gitt ut 3 bøker. Lekre masker og lekne sting i 2013,
Vakker strikk til alle årstider  i 2015 og
Mine strikkede favoritter / My best knitted treasures i 2021. Den siste 
boken er i 2 språk. Både norsk og engelsk i samme bok, siden de fleste 
av mine kunder bor i utlandet.

 

I 2015 startet jeg firmaet sidselhoivik.no 
der jeg driver nettbutikken med samme 
navn og selger bøkene mine, samt 
garnpakker til mine egne design. 
Jeg startet med å selge til kunder i Norge, 
men etterspørsel fra utlandet kom veldig 
fort og jeg fant raskt ut at jeg også måtte 
sende til utlandet. 
Jeg oversetter de fleste av mine 
oppskrifter til engelsk og nederlandsk og 
har nylig begynt med tysk også.
Per idag sender jeg mine design til over 
40 land over mesteparten av verden. 

Jeg gleder meg til å besøke vakre 
Marstrand og festivalen deres."


