
januar 
2020 

Events og Åbningstider i Den Lille Garnbutik  

 
Her er en oversigtsplan for alle events og åbningstider i denne måned. Ligesom 

der er markeret events, vil der også være markeret hvis der er nogle af de 

almindelige åbningsdage hvor der er lukket.  

 

Mangler du et event/kursus og kan selv samle min. 3 mand så skal du være 

velkommen til at kontakte mig på denlillegarnbutik@ghitabi.dk så kigger vi på 

det.  

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

  1 2 3 4 5 

     Første åbning i 

2020  

11-13.00 

 

6 7 8 9 10 11 12 

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

   Almindelig åbent 

11-13.00 

 

13 14 15 16 17 18 19 

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

   Almindelig åbent 

11-13.00 

 

20 21 22 23 24 25 26 

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

 Begynderhækling 

19-21.00  

 Åben 

workshop/strikke 

cafe!  

10-13.00 

 

27 28 29 30 31   

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

     

       

       

Åben workshop/strikke cafe hver tirsdag 18.30-21.00 + sidste lørdag i måneden DELTAGELSE ER GRATIS! – Her er tilmelding ikke nødvendig! 

Du kommer når det passer ind i din aften(dag), hygger dig med lige det projekt du er i gang med. Jeg er der for at hjælpe dig lige så meget jeg kan 

og så er der selvfølgelig også åbent for salg af varerne i butikken.  

 

 

  

mailto:denlillegarnbutik@ghitabi.dk


Begynderhækling 23.01 fra 19-21.00  

Pris: 200 kr. Max 6 pladser (Min. 3 tilmeldinger for at jeg opretter kurset) 

Sted: Brændsmadevej 15, 6000 Kolding. Vi er i butikkens lokale.  

Plan: Jeg tilpasser altid kurset til de folk der møder op. Vi tager det hen ad vejen og i jeres tempo. Jeg tvinger ingen videre i kompendiet før de 

selv melder klar. Kompendiet er lavet til at lære jer de mest simple masker i hækling, grundprincipperne, forkortelserne og til sidst bliver du guidet 

igennem en opskrift på en begynderklud jeg har designet til formålet. Det forventes dog ikke at komme igennem hele kompendiet på denne 

aften.  

Materialer:  Begynder hæklekit, med 1  hæklenål, 1 nøgle garn, små begyndernøgler og et kompendie med materialet vi bruger på aftenen, og så 

du har noget at fortsætte med når du kommer hjem.  

Tilmelding til denlillegarnbutik@ghitabi.dk. Du betaler for kurset når du melder til. Bliver du forhindret skal du melde fra senest 1 uge før, 

for at få refunderet hele beløbet. Ved senere afbud får du kun 75% tilbage af den totale pris.  

 

 

 

mailto:denlillegarnbutik@ghitabi.dk


februar 
2020 

Events og Åbningstider i Den Lille Garnbutik 

Her er en oversigtsplan for alle events og åbningstider i denne måned. Ligesom 

der er markeret events, vil der også være markeret hvis der er nogle af de 

almindelige åbningsdage hvor der er lukket.  

 

Mangler du et event/kursus og kan selv samle min. 3 mand så skal du være 

velkommen til at kontakte mig på denlillegarnbutik@ghitabi.dk så kigger vi på 

det. 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

     1 2 

     Almindelig åbent 

11-13.00 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

   Almindelig åbent 

11-13.00 

 

10 11 12 13 14 15 16 

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

   Almindelig åbent 

11-13.00 

 

17 18 19 20 21 22 23 

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

   Begynder hækling  

14.00-17 

 

24 25 26 27 28 29  

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

 Hæklede dyr, tips 

og tricks 

19-21.00 

 Åben 

workshop/strikkecafe 

10-13.00 

 

       

       

Åben workshop/strikke cafe hver tirsdag 18.30-21.00 + sidste lørdag i måneden DELTAGELSE ER GRATIS! – Her er tilmelding ikke nødvendig! 

Du kommer når det passer ind i din aften(dag), hygger dig med lige det projekt du er i gang med. Jeg er der for at hjælpe dig lige så meget jeg kan 

og så er der selvfølgelig også åbent for salg af varerne i butikken.  

  

mailto:denlillegarnbutik@ghitabi.dk


Begynderhækling 22.02 fra 14.00-17  

Pris: 350 kr. Max 6 pladser (Min. 3 tilmeldinger for at jeg opretter kurset) 

Sted: Brændsmadevej 15, 6000 Kolding. Vi er i butikkens lokale.  

Plan: Jeg tilpasser altid kurset til de folk der møder op. Vi tager det hen af vejen og i jeres tempo. Jeg tvinger ingen videre i kompendiet før de selv 

melder klar. Kompendiet er lavet til at lære jer de mest simple masker i hækling, grundprincipperne, forkortelserne og til sidst bliver du guidet 

igennem en opskrift på en begynderklud jeg har designet til formålet.  

Materialer:  Begynder hæklekit, med 1 hæklenål, 3 nøgler garn, små begyndernøgler og et kompendie med materialet vi bruger på dagen, og så 

du har noget at fortsætte med når du kommer hjem. + hjemmebag til eftermiddagskaffen + kaffe og the i løbet af dagen. 

Tilmelding til denlillegarnbutik@ghitabi.dk. Du betaler for kurset når du melder til. Bliver du forhindret skal du melde fra senest 1 uge før, 

for at få refunderet hele beløbet. Ved senere afbud får du kun 75% tilbage af den totale pris.  

 

Hæklede dyr – Tips og tricks 27.02.20  19-21.00 

Pris: 250 kr. Max 6 pladser (Min. 3 tilmeldinger for at jeg opretter kurset) 

Sted: Brændsmadevej 15, 6000 Kolding. Vi er i butikkens lokale.  

Plan: Jeg tilpasser altid kurset til de folk der møder op. Vi tager det hen af vejen og i jeres tempo. Udgangspunktet er at jeg hjælper jer med at 

komme i gang med et hæklet dyr, Jeg har nogle forskellige opskrifter du kan vælge imellem (En af de to kaniner, lille bamse, Mims, frøen freddy 

eller pyjamasbamsen) Vi starter fra begyndelsen på opskriften, du får undervejs nogle tips til pænere hækling, farveskift, hvordan du holder styr 

på omgangene, hvordan du montere delene pænt osv. Vi vil ikke kunne nå at prøve det hele af, men jeg vil vise jer det hele. Og der vil være et 

kompendie at støtte jer op af, sammen med opskriften i også får udleveret.  

Materialer: Den valgte opskrift, et kompendie med forklaringer til de ting jeg vil vise jer, 3 nøgler garn, så i kan få de farver der passer til 

opskriften. Er der flere farver, vil resten være i form af små rester.  

Tilmelding til denlillegarnbutik@ghitabi.dk. Du betaler for kurset når du melder til. Bliver du forhindret skal du melde fra senest 1 uge før, 

for at få refunderet hele beløbet. Ved senere afbud får du kun 75% tilbage af den totale pris.  

 

 

mailto:denlillegarnbutik@ghitabi.dk
mailto:denlillegarnbutik@ghitabi.dk


marts 
2020 

Events og Åbningstider i Den Lille Garnbutik 

 

 

Her er en oversigtsplan for alle events og åbningstider i denne måned. Ligesom 
der er markeret events, vil der også være markeret hvis der er nogle af de 
almindelige åbningsdage hvor der er lukket.  
 
Mangler du et event/kursus og kan selv samle min. 3 mand så skal du være 
velkommen til at kontakte mig på denlillegarnbutik@ghitabi.dk så kigger vi på 
det. 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

   Almindelig åbent 

11-13.00 

 

9 10 11 12 13 14 15 

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

 Begynder strik 1/2 

19-21 

 Almindelig åbent 

11-13.00 

 

16 17 18 19 20 21 22 

 LUKKE PGA 

FØDSELSDAG!!!  

   Almindelig åbent 

11-13.00 

 

23 24 25 26 27 28 29 

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

 Begynderstrik 2/2 

19-21.00  

 Åben 

workshop/strikke 

cafe 

10-13.00 

 

30 31      

 Åben 

workshop/Strikke 

cafe 18.30-21.00 

     

Åben workshop/strikke cafe hver tirsdag 18.30-21.00 + sidste lørdag i måneden DELTAGELSE ER GRATIS! – Her er tilmelding ikke nødvendig! 

Du kommer når det passer ind i din aften(dag), hygger dig med lige det projekt du er i gang med. Jeg er der for at hjælpe dig lige så meget jeg kan 

og så er der selvfølgelig også åbent for salg af varerne i butikken.  

 

 

 

 

mailto:denlillegarnbutik@ghitabi.dk


Kursus – Strik for begyndere (12/3 + 26/3)  

Pris: 500 kr/pers – Maks 4 deltagere  

Foregår i butikkens lokale fra 19-21 begge aftener.  

Efterspørgslen på et strikkekursus har nu været der længe, så der bliver ét i efteråret. Kurset tager udgangspunkt i bogen ”Lær at strikke med 50 

firkanter” som i får udleveret af mig. Vi starter helt fra bunden med at slå masker op, strikke ret og vrang, og fortsætter så i jeres tempo gennem 

bogen. Bogen giver jer mulighed for selv at fortsætte hjemme bagefter, da den er virkelig grundig og giver god vejledning.  

Herudover viser jeg hvordan i fanger en maske i har tabt så i ikke nødvendigvis skal starte forfra. På gang nr. to tager det udgangspunkt i de 

udfordringer i har haft derhjemme siden sidst, samtidig med at vi fortsætter med mønstrene i bogen.  

Materialer: Prøvegarn, 2 nøgler bomuld, omtalte bog + rundpind i størrelse der passer jer, først når i går hjem fra kursus 2/2, er jeres valg af 

størrelse pind endelig. Inklusiv er en Rabatkupon på 10%. 

Medbring selv: Din mobil, for mig er video vejledning noget af det nemmeste til at lære nyt og huske hvad jeg har lært. Så på kurserne tilbyder 

jeg at vi kan filme når du strikker eller vi kan filme mig, mens jeg gør de ting i er i tvivl om. 


