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Der tages forbehold for ændringer/fejl. Find aktuelle opdateringer på 
www.wooldays.dk

i Nordby finder du vores store BAZARtelt med INFO-skranke, lounge/café 
-område, stande og scene til underholdning. På FANØ SKOLE og i FANØ 
HALLENs spejlsal   afholder vi workshops og foredrag.
På programoversigten herunder står alle arrangementer listet op efter dag 
og klokkeslæt.

Hvor andet ikke er anført, er der gratis adgang til arrangementerne med 
festivalarmbånd.

vær også opmærksom på at e-shoppen lukker for bookinger til aften-ar-
rangementer den 9. september kl. 24.00. Det er muligt at købe entrebil-
letter op til og under festivalen. Workshops og øvrige events kan bookes 
indtil festivalens start. alle billetter afhentes i BaZarteltets information 
eller i butikken hos Christel seyfarth, Hovedgaden 76 i Nordby. Ubrugte 
billetter refunderes ikke.

ÅBNiNgstiDer BaZarteLt, NorDBY 
FreDag og LØrDag 10 – 18.00

sØNDag 10 – 16.00

TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER
08.30 – 17.00
striKKeFestivaL KoNtoret åbner i BAZARteltet i Nordby for afhentning 
af billetter o.l.

10.00 – 11.30
gUiDet gÅtUr aD NorDBYs stisYstemer og mellem de gamle huse i 
Nordby. Mødested ved Christel Seyfarths butik i Nordby. Begrænset antal 
pladser. Tilmelding og betaling kun på E-shoppen. Pris kr. 75,-. Bemærk ½ 
times udvidet tur i forhold til tidligere år.

10.00 – 17.30
seYFartH iNsPiratioNs – LimiteD eDitioN –” FaNØ mØDer sHet-
LaND” Inspirations- og forkælelsesdag med fokus på fair-isle. Designere 
fra Shetland kommer forbi og fortæller og viser os det traditionelle fair-isle 
og afløses af Christel Seyfarth, der introducerer det moderne fair-isle. 

Spændende foredrag, såsom trend-foredrag og teknikvisninger. Lækker 
mad og drikke inkl. Tilmelding nødvendig på webshoppen.

10.30 – 16.30
striKKestatioNer veD FaNØ KrogÅrD, gLasPUstereN, KaFFeHU-
set, No. 66 og saLt i HoveDgaDeN i NorDBY Langs Nordbys Hovedga-
de kan du slå dig ned på forskellige STRIKKESTATIONER. hvor du i løbet af 
formiddagen og eftermiddagen kan møde forskellige nye strikdesignere 
der enten vil vise eller fortælle dig om en bestemt strikketeknik, eller for-
tælle en strikkehistorie.

Det bliver efter ”kom og hør” eller ”kom og prøv” princippet og det er 
ganske gratis. 
Du er også velkommen til slå dig ned med dit strikketøj, og komme i snak 
med andre strikkere. Enkelte steder, kan du købe kaffe.

Programmet for hvornår strikkestationerne er bemandet og med hvilke 
temaer finder du på www.wooldays.dk Vi glæder os til at se dig, så kom 
endelig og hils på os. 

10.00 – 17.00 
FaNØ DagBog udstilling om Fanøkvindens liv set gennem dragten.
Fanø Krogaard, indgang fra Konsul Lauritzens Plads. Entré kr. 50,- som 
betales via mobilepay eller forudbestilte billetter på www.fanødagbog.dk

KL. 11.00 – 13.30
FroKost arraNgemeNt meD striKDesigNer – FaNØ KrogÅrD Pris 
kr. 350,- per person. Begrænset antal. Oplæg med strikdesigner, kaffe, 
kage, frokost inkl. 1 glas vin.

Book direkte hos Fanø Krogaard på mail.:  kontakt@fanoekrogaard.dk eller 
ved telefon 76 60 00 70. Endelig navn på strikkedesigner offentliggøres 
senere.

14.00 – 15.30
gUiDet gÅtUr aD NorDBYs stisYstemer og mellem de gamle huse i 
Nordby. Mødested ved Christel Seyfarths butik i Nordby. Begrænset antal 
pladser. Kun adgang med forudbestilt billet.

14.00 – 16.00
”tYvstarts-CaFÉ” i sPeJLsaLeN, Fanø Hallen, Nordby. Kun adgang med 
forudbestilt billet. 

18.30 –
striKKeCaFÉ meD ØLsmagNiNg og maD Fra DaviDs FooDtrUCK 
Fanø Bryghus, Nordby. Kun adgang med forudbestilt billet. Intet billetsalg 
ved døren.

19.30 – 22.00
”mØD FaNØ” - aFteNarraNgemeNt i strieN Hyggeligt aftenarran-
gement, som står i Fanøs tegn. Aftenen byder på smagsprøver på Fanø 
smørrebrød, kaffe-punch, Fanø musik med lokale musikere, Fanø danse, 
Fanø dragter og Fanø-anekdoter. Kun adgang med forudbestilt billet. Intet 
billetsalg ved døren.

FREDAG DEN 16. SEPTEMBER
08.30 – 18.00
striKKeFestivaLKoNtoret åbner i BAZARteltet i Nordby.

09.00 – 12.00
FORMIDDAGENS WORKSHOP i Spejlsalen, Fanø Hallen, Nordby

10.00 – 11.30
gUiDet gÅtUr aD NorDBYs stisYstemer og mellem de gamle huse i 
Nordby. Mødested ved Christel Seyfarths butik, Hovedgaden 76, i Nordby. 
Begrænset antal pladser. Kun adgang med forudbestilt billet. 

10.00 – 17.00 
FaNØ DagBog udstilling om Fanøkvindens liv set gennem dragten.
Fanø Krogaard, indgang fra Konsul Lauritzens Plads. Entré kr. 50,- som 
betales via mobilepay eller forudbestilte billetter på www.fanødagbog.dk

10.30 – 16.30
striKKestatioNer veD FaNØ KrogÅrD, gLasPUstereN, KaFFeHU-
set, No. 66 og saLt i HoveDgaDeN i NorDBY – gratis arrangementer
Langs Nordbys Hovedgade kan du slå dig ned på forskellige STRIKKESTATI-
ONER. hvor du i løbet af formiddagen og eftermiddagen kan møde forskel-
lige nye strikdesignere der enten vil vise eller fortælle dig om en bestemt 
strikketeknik, eller fortælle en strikkehistorie.

Det bliver efter ”kom og hør” eller ”kom og prøv” princippet og det er 
ganske gratis. Du er også velkommen til slå dig ned med dit strikketøj, og 
komme i snak med andre strikkere. Enkelte steder, kan du købe kaffe.

Programmet for hvornår strikkestationerne er bemandet og med hvilke 
temaer finder du på www.wooldays.dk Vi glæder os til at se dig, så kom 
endelig og hils på os. 

10.00 – 18.00
striKKeFestivaLeNs staNDE åbner i BAZARteltet i Nordby.

11.00 – 11.30
ForeDrag ”FaNtasi og DesigN” v/Karen-Ditte Nielsen – BAZARTELTETs 
scene. 

Et hæsblæsende oplæg om hvorfor vi både er utroligt kreative, finder på 
nye skæve måder at strikke på, at bruge materialet på og finder på at dreje 
og flytte masker på sjove måder og samtidig elske gentagelsen, produkti-
on med mange strikketøjer på engang og med stor øvelse og håndværks-
mæssig præcision kunne strikke sokker der bare passer perfekt, hver gang.

11.00 – 13.00
striKKe-CrUise meD Det goDe sKiB ”martHa aF FaNØ”. Tag med på 
herlig sejltur og få bl.a. ny viden om Fanøs store nabo, Esbjerg, som er ver-
dens største udskibningshavn for vindmøller. Pris kr. 295,- inkl. et glas vin. 
Kun tilmelding og betaling på E-shoppen.

KL. 11.00 – 13.30
FroKost arraNgemeNt meD striKDesigNer – FaNØ KrogÅrD
Pris kr. 350,- per person. Begrænset antal. Oplæg med strikdesigner, kaffe, 
kage, frokost inkl. 1 glas vin.

Book direkte hos Fanø Krogaard på mail.:  kontakt@fanoekrogaard.dk eller 
ved telefon 76 60 00 70. Endelig navn på strikkedesigner offentliggøres 
senere.

12.00 – 12.45
eN FaNØKviNDe KLÆDer sig PÅ . Se, hvordan en Fanøkvinde så ud fra 
inderst til yderst. BAZARteltet i Nordby.

12.30 – 13.30
”Fra tegNer tiL DesigNer” – ForeDrag meD HaNNe rimmeN.
Spejlsalen, Fanø Hallen. Billet købes på E-shoppen.

13.00 – 16.00
seJLtUr meD everteN reBeKKa tiL sÆLBaNKerNe. Skøn sejltur nord 
om Fanø ud til sælbankerne ved Skallingen. Arrangementet er afhængigt 
af vejr, vind og strøm. Kun adgang med forudbestilt billet.

13.30 – 14.00
sKaLs HØJsKoLe & striK  -  BAZARteltets scene.

14.00 – 15.30
gUiDeD gÅtUr aD NorDBYs stisYstemer og mellem de gamle huse i 
Nordby. Mødested ved Christel Seyfarths butik, Hovedgaden 76, Nordby. 
Kun deltagelse med forudbestilt billet. Bemærk! Turen er udvidet med ½ 
time i forhold til tidligere år.

14.00 – 16.00
gammeLDags BiNDstoUW– FaNØ mUseUm. Museumspladsen, Nordby
Hyggelig strikkecafé i det gamle skipperhjem, som i dag er Fanø Museum 
med fortælling om livet for en sømandsfamilie på Fanø. Der serveres en 
kop kaffe og lidt sødt til. Husk strikketøj! Begrænset antal pladser. Kun 
adgang med forudbestilt billet.

14.00 – 16.00
striKKe-CrUise meD Det goDe sKiB ”martHa aF FaNØ”. Tag med på 
herlig sejltur og få bl.a. ny viden om Fanøs store nabo, Esbjerg, som er ver-
dens største udskibningshavn for vindmøller. Pris kr. 295,- inkl. et glas vin. 
Kun tilmelding og betaling på E-shoppen.

14.00 – 17.00
eFtermiDDageNs WorKsHoP i Spejlsalen, Fanø Hallen, Nordby.

14.30 – 15.00
ForeDrag, ”miNe FÆrØsKe rØDDer” med designer Merry Andresen, 
Færøerne. BAZARteltets scene

15.00 – 15.40
ForeDrag  ZiggUrat teKNiKKer – med strikdesigner Åsa Tricosa – bog-
signering af Åsas Ziggurat bog. BAZARteltet.

Åsa viser en måde at strikke tre-dimensionelt oppe fra og ned med alt 
(alt) indbygget og helt uden syning. Der vil være fokus på en fordelagtig 
bagdel – den skal have plads. Åsas store, smukke Zigguratbog kan købes 
på stedet.

15.30 – 16.00
ForeDrag ”NÅr striK er BÆreDYgtigt” v/Katrine Hannibal, Önling. 
BAZARTELTETS scene. Hvad betyder det i praksis at vores garn er bære-
dygtigt produceret, og hvordan kan vi som strikkere være med til at agere 
mere bæredygtigt?

16.00 – 16.30
PoPUP gØgLermaNi meD mette LarseN. Foran Christel Seyfarths butik, 
Hovedgaden 76. Kom og lad dig fornøje af skøre og skønne betragtninger 
om livet og strik.

16.00 – 17.00
CoCKtaiL-HoUr og mUsiKaLsK UNDerHoLDNiNg – vi introducerer 
vores nye NORDBY WOOLDAYS cocktail. Musikalsk underholdning med 
Andrea Florez.

18.30 -
striKKeCaFÉ meD ØLsmagNiNg og maD Fra DaviDs FooDtrUCK. 
Fanø Bryghus, Nordby. Kun adgang med forudbestilt billet. Intet billetsalg 
ved døren.

18.30 – 20.30
FÆLLessPisNiNg i BaZarteLtet med foredrag af Anne Ventzel og lod-
trækning af lækre præmier.  Billet købes på E-shoppen. Intet billetsalg ved 
døren.
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20.00 - 23.30 (dørene åbnes kl. 19.00)
JaZZ i ”strieN”, Lindevej, Nordby
Bandet ”Hede Hule Hot Hot” spiller danseglad populær musik fra tiden lige
før og under besættelsen, primært swingnumre, revysange og filmmelodi-
er. Gæstebillet: 170,- kr.

Gratis kaffepunch på indgangsbilletten inden kl 20.00. Baren er åben til 
kl. ca. 23.30. Se mere: www.fanøjazzklub.dk

LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER
08.30 – 18.00
striKKeFestivaLKoNtoret åbner i BAZARteltet i Nordby.

09.00 – 12.00
FormiDDageNs WorKsHoPs PÅ FaNØ sKoLe og sPeJLsaLeN i Fa-
NØHaLLeN.

10.00 – 11.30
gUiDet gÅtUr aD NorDBYs stisYstemer og mellem de gamle huse i 
Nordby. Mødested ved Christel Seyfarths butik i Nordby. Begrænset antal 
pladser. Kun adgang med forudbestilt billet. Bemærk ½ times udvidet tur i 
forhold til tidligere år.

10.00 – 17.00 
FaNØ DagBog udstilling om Fanøkvindens liv set gennem dragten.
Fanø Krogaard, indgang fra Konsul Lauritzens Plads. Entré kr. 50,- som 
betales via mobilepay eller forudbestilte billetter på www.fanødagbog.dk

10.30 – 16.30
striKKestatioNer veD FaNØ KrogÅrD, gLasPUstereN, KaFFeHU-
set, No. 66 og saLt i HoveDgaDeN i NorDBY – gratis arrangementer
Langs Nordbys Hovedgade kan du slå dig ned på forskellige STRIKKESTATI-
ONER hvor du i løbet af formiddagen og eftermiddagen kan møde forskel-
lige nye strikdesignere der enten vil vise eller fortælle dig om en bestemt 
strikketeknik, eller fortælle en strikkehistorie.

Det bliver efter ”kom og hør” eller ”kom og prøv” princippet og det er 
ganske gratis. Du er også velkommen til slå dig ned med dit strikketøj, og 
komme i snak med andre strikkere. Enkelte steder, kan du købe kaffe.

Programmet for hvornår strikkestationerne er bemandet og med hvilke 
temaer finder du på www.wooldays.dk. Vi glæder os til at se dig, så kom 
endelig og hils på os. 

10.00 – 18.00
striKKeFestivaLeNs staNDe åbner i BAZARteltet i Nordby.

11.00 – 11.30
ForeDrag ”Fra får-tid til fremtid” med maria Hvid Kargaard, mama 
garn - BaZarteLtet. Vi dykker ned i kulturhistorien bag fårehold og 
uldproduktion og hører om, hvordan begge dele har påvirket udviklin-
gen af det danske samfund.

Vi taler om forskellige uldtyper og hvad de fortæller os moderne strik-
kere om tidligere generationers håndarbejde. Endelig ser vi på moderne 
garn og spår om, hvad fremtidens garnmarked vil byde på.

11.00 – 12.00
“KNittiNg iN sHetLaND iN tHe 1960’s - from my mother’s diaries” – 
ForeDrag meD HaZeL tiNDaLL, sHetLaND ØerNe. På engelsk.  Spejl-
salen, Fanø Hallen. Billet købes på E-shoppen eller i informationen, hvis 
ledige pladser.

11 – 13.00
striKKe-CrUise meD Det goDe sKiB ”martHa aF FaNØ”. Tag med på 
herlig sejltur og få bl.a. ny viden om Fanøs store nabo, Esbjerg, som er ver-
dens største udskibningshavn for vindmøller. Pris kr. 295,- inkl. et glas vin. 
Kun tilmelding og betaling på E-shoppen.

11.00– 13.00
gammeLDags BiNDstoUW– FaNØ mUseUm, Museumspladsen i Nordby
Hyggelig strikkecafé i det gamle skipperhjem, Fanø Museum med fortæl-
ling om livet for en sømandsfamilie på Fanø. Der serveres en kop kaffe og 
lidt sødt til. Husk strikketøj! Begrænset antal pladser. Kun adgang med 
forudbestilt billet.

KL. 11.00 – 13.30
FroKost arraNgemeNt meD striKDesigNer – FaNØ KrogÅrD
Pris kr. 350,- per person. Begrænset antal. Oplæg med strikdesigner, kaffe, 
kage, frokost inkl. 1 glas vin. Book direkte hos Fanø Krogaard på mail.:  
kontakt@fanoekrogaard.dk eller ved telefon 76 60 00 70. Endelig navn på 
strikkedesigner offentliggøres senere.

11.30 – 12.00
sKaLs HØJsKoLe & striK – BaZarteLtets scene. ForeDrag ”om meD-
FØLeLse og tiLgiveLse”. LØrDag KL. 12 – 12.30 – BaZarteLtets scene
v/designer Stine Sæther Uldal. Hør om Stines bevæggrunde til at designe 
et MEDFØLELSES – OG TILGIVELSES tørklæde.

Kl. 12.00 - 12.30
om meDFØLeLse og tiLgiveLse – ForeDrag  v/designer Stine Sæther 
Uldal. Hør om Stines bevæggrunde til at designe et MEDFØLELSES – OG 
TILGIVELSES tørklæde. BAZARteltets scene

13.00 – 14.00
FÅ taget Dit eget FaNØ-PortrÆt. Kom og få bundet et Fanøtørklæde 
og kom hjem med et sjovt minde fra Fanø. BAZARteltet, Nordby

13.00 – 16.00
seJLtUr meD everteN reBeKKa tiL sÆLBaNKerNe. Skøn sejltur nord 
om Fanø ud til sælbankerne ved Skallingen. Arrangementet er afhængigt 
af vejr, vind og strøm. Kun adgang med forudbestilt billet. 

14.00 – 14.30
moDesHoW meD tiNe roUsiNg/NorDisKe masKer. BAZARteltet, Nordby

14.00 – 15.00
”teXtiLes iN sHetLaND From 800 B.C. to tHe PreseNt” – ForeDrag 
meD eLiZaBetH JoHNstoN, sHetLaND ØerNe. På engelsk. sPeJLsa-
LeN, FaNØ HaLLeN. Billet købes på E-shoppen eller i informationen. 

14.00 – 15.30
gUiDet gÅtUr aD NorDBYs stisYstemer og mellem de gamle huse i 
Nordby. Mødested ved Christel Seyfarths butik i Nordby. Begrænset antal 
pladser. Tilmelding og betaling kun på E-shoppen. Pris kr. 75-.
Bemærk ½ times udvidet tur i forhold til tidligere år.
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samLet WorKsHoP oversigt NorDBY WooLDaYs 2022
Workshops fordeler sig over 3 dage – alle workshops afholdes på FANØ SKOLE og i FANØ HALLEN, som ligger lige ved siden af hinanden i Nordby.
For nærmere beskrivelse af workshops, se www.wooldays.dk

FreDag 16/9
1. Understanding SHETLAND lace
2. Fair-Isle yoke bag class

LØrDag 17/9
3. Traditioneller Fisherman sweater für Damen und Herren
4.  Finere finesser i dit strikketøj: Nye opslagninger og aflukninger, kanter 

og næsten perfekte knaphuller
5. Dobbeltstrik – begynder
6. Christel Seyfarth teknikker – opstart af sjal
7. Strik dit skrald – designworkshop med fokus på upcycling
8. Skoleistar
9. Grænseløst strik
10. Pas dig selv – trin 1
11. Shetland lace knitting
12. Paint with yarn
13. ZIGGURAT workshop – oppefra og ned med ziggurat teknik
14. Jaquard for begyndere – lær mønsterstrik fra bunden
15. Italiensk opslagning/aflukning
16.  Delikate detaljer i dit strik: de flotteste kanter på tørklædet, i halsen og 

langs trøjen
17. Dobbeltstrik for øvede
18. Christel Seyfarths teknikker for øvede
19. Mix af populære strikketeknikker
20. Færøske sweatre er gennemmønstrede, strikket rundt og klippet ned

21. GobelinAmok strik
22. Neverkont
23. Farvelære og flerfarvestrik
24. Knit a fair-isle bookmark
25. Beginner’s fair-isle
26. Ziggurat lomme og usynlig foret kant
27. Kathie’s hat
28. Gobelinstrik fra bunden
29. Handcraft

sØNDag 18/9
30. Tag ind og ud med et tvist
31. Opslagning og aflukning
32. Alt om uld
33. Vil du lære at regne den ud?
34. Swatch with a purpose
35. Medbring dine garnrester
36. Vendestrik
37. Pas dig selv – trin 2
38. Paint with yarn
39. Fair-isle yoke bag class
40. ZIGGURAT workshop – oppefra og ned 
41. Jeg er str. M, tilret din opskrift eller lav din egen
42. Handcraft

Der udbydes ligeledes spændende foredrag, aften-arrangementer, strikkecaféer, udflugter o.m.a
Læs om det hele på www.wooldays.dk

BILLETTER
Der er mulighed for at købe weekendbilletter eller en dagsbillet for søndagen. Køb dine billetter på www.wooldays.dk, i Christel Seyfarths butik, Hoved-
gaden 76, Nordby Fanø eller ved indgangen. Weekendbilletter kr. 225,- og dagsbillet (kun for søndag) kr. 75,-
Priser for øvrige events finder du på www.wooldays.dk.

veLKommeN tiL NorDBY WooLDaYs
Christel og Jørgen Seyfarth og
Nordby Handelstandsforening

14.00 – 16.00
striKKe-CrUise meD Det goDe sKiB ”martHa aF FaNØ”. Tag med på 
herlig sejltur og få bl.a. ny viden om Fanøs store nabo, Esbjerg, som er 
verdens største udskibningshavn for vindmøller. Pris kr. 295,- inkl. et glas 
vin. Kun betaling og bestilling på E-shoppen.

14.00 – 17.00
eFtermiDDageNs WorKsHoPs PÅ FaNØ sKoLe og sPeJLsaLeN i 
FaNØHaLLeN.

14.30 – 15.00
ForeDrag - rigtige mÆND striKKer - og det har de tænkt sig at blive 
ved med!  V/Ditte Johanne Horndrup. BAZARTELTET. Gratis foredrag.

15.00 – 16.00
ForeDrag ”eN DesigNveJ, som gav meNiNg” med designer Stine 
Sandermann.

Spejlsalen, Fanø hallen. Et meget tankevækkende foredrag om en rejse 
ind i uldens verden, og hvordan det er at arbejde med dansk affaldsuld. 
Tilmelding og betaling kun på E-shoppen eller i informationen.

15.30 – 16.00
CHristeL seYFartH fortæller om sin spændende rejse til SHETLAND 
ØERNE. Hør om denne og hvordan, du kan komme med på en lignende tur 
til august 2023.

16.00 – 17.00
CoCKtaiL-HoUr og mUsiKaLsK UNDerHoLDNiNg – vi introducerer 
vores nye NORDBY WOOLDAYS cocktail og andre spændende drinks. Mu-
sikalsk underholdning med Andrea Florez.

18.30 -
striKKeCaFÉ meD ØLsmagNiNg og maD Fra DaviDs FooDtrUCK. 
Fanø Bryghus, Nordby. Kun adgang med forudbestilt billet. Intet billetsalg 
ved døren.

18.30 – 20.30 
FÆLLessPisNiNg BaZarteLtet meD Live mUsiKaLsK UNDerHoLD-
NiNg og LoDtrÆKNiNg aF PrÆmier. Kun adgang med forudbestilt 
billet. Køb billet på E-shoppen. Intet billetsalg ved døren.

SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER
08.30 – 15.00
striKKeFestivaL kontoret åbner i BAZARteltet i Nordby.

09.00 – 12.00
FormiDDageNs WorKsHoPs PÅ FaNØ sKoLe og i sPeJLsaLeN i Fa-
NØHaLLeN.

09.30 – 16.30
”striKKestatioN” på FaNØ KrogÅrDs terrasse. Pris: 20 kr. for kaffe 
ad libitum og ledig plads. Betal ved mobilepay eller kontant til kroens 
personale.

10.00 – 16.00
striKKeFestivaLeNs staNDe åbner i BAZARteltet i Nordby.

10.00 – 17.00 
FaNØ DagBog udstilling om Fanøkvindens liv set gennem dragten.
Fanø Krogaard, indgang fra Konsul Lauritzens Plads. Entré kr. 50,- som 
betales via mobilepay eller forudbestilte billetter på www.fanødagbog.dk

10.30 – 12.30
striKKestatioNer veD FaNØ KrogÅrD, gLasPUstereN, KaFFeHU-
set, No. 66 og saLt i HoveDgaDeN i NorDBY. Langs Nordbys Hovedga-
de kan du slå dig ned på forskellige STRIKKESTATIONER. hvor du i løbet af 
formiddagen og eftermiddagen kan møde forskellige nye strikdesignere 
der enten vil vise eller fortælle dig om en bestemt strikketeknik, eller 
fortælle en strikkehistorie.

Det bliver efter ”kom og hør” eller ”kom og prøv” princippet og det er 
ganske gratis. Du er også velkommen til slå dig ned med dit strikketøj, og 
komme i snak med andre strikkere. Enkelte steder, kan du købe kaffe.

Programmet for hvornår strikkestationerne er bemandet og med hvilke 
temaer, vil blive annonceret sidst i marts.  Vi glæder os til at se dig, så kom 
endelig og hils på os. 

11 – 11.30
ForeDrag. ”er Livet For Kort tiL at striKKe strØmPer ?” v/Jytte 
Pallisgaard Olsen
  
11 – 11.45
meDitatioNs striKKe-gUDstJeNeste i Nordby Kirke ved sognepræst 
Miriam Flores. Kom og oplev den helt særlige stemning, der er i Nordby 
kirke ved denne smukke gudstjeneste.

12 – 12.30
ForeDrag ”NU sKaL Det HaNDLe om garN!” v/Heidi Johannesen, 
KREA DE LUXE. BAZARteltets scene.

Kom og få et helt særligt indblik i hvordan garn produceres, hvad det 
består af og hvorfor der alligevel er så stor forskel på garn?

13.00 – 13.30
ForeDrag, ”miNe FÆrØsKe rØDDer” med designer Merry Andresen, 
Færøerne. BAZARteltets scene

14.00 – 14.30
FaNØ traDitioNer og DaNs. Kom og oplev de traditionsrige Fanødanse, 
Fannik og Sønderhoning, og få fortalt nogle af de mange skønne historier 
fra Fanø. BAZARTELTET, Nordby

14.00 – 15.00
KNit-iN seYFartH striKKeCaFÉ vaNLØse. Kom og få hjælp til et hvilken 
som helst Seyfarth projekt, eller hyg dig med dit farverige strikketøj sam-
men med de andre. BAZARteltet, Nordby.

15.00 – 16.00
HaPPY HoUr. ½ pris på alt i baren – LIVE MUSIKALSK UNDERHOLDNING. 
NORDBY WOOLDAYS LUKKER FOR I ÅR.

18.30 -
striKKeCaFÉ meD ØLsmagNiNg og maD Fra DaviDs FooDtrUCK. 
Fanø Bryghus, Nordby. Kun adgang med forudbestilt billet. Intet billetsalg 
ved døren.
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Christel Seyfarth
Designer

4 Engen
DK-6720 Nordby Fanø

Tel.: +45 5170 9279
mail: garn@christel-seyfarth.dk
www.christel-seyfarth.dk

SHOP: Hovedgaden 76, Nordby
DK-6720 Fanø,

Tel: +45 7020 2822

www.christel-seyfarth.dk


