
Dette højskolekursus henvender sig til dig, der har lyst til at udforske 
mulighederne med garn, farver og hæklenål.

Du får mulighed for at fordybe dig i hæklingens 
univers sammen med andre hæklere og suge til 
dig af andres viden og ekspertise i en sjov og 
hyggelig atmosfære. På årets hæklekursus vil 
Sidsel Sangild - designer, underviser og forfatter 
af hæklebøger - sætte fokus på hæklet tøj og alle 
de teknikker, der knytter sig til det.

Du bliver introduceret til at hækle tøj ovenfra 
og ned og arbejde med blandt andet ribkanter, 
hækling efter diagram, opslagningsteknikker, 
knaphuller og lommer.

Fordelen ved at hækle ovenfra og ned er blandt 
andet, at man slipper for at montere arbejdet til 
sidst. Derudover er det nemt at prøve tøjet på 
undervejs, så man kan tilpasse det til ens egen 
krop.

Kurset er for alle, uanset om du har hæklet tøj 
tidligere eller ej. Du vil dog få mest ud af kurset, 
hvis du kan grundmaskerne og har lidt erfaring 
med at hækle. Kom og vær med til en kreativ uge 
sammen med andre hækleentusiaster.

Kirsten Pedersen, 
kursusleder og Sidsel 

Sangild, instruktør
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Kurset er arrangeret i sam-
arbejde med Den faglige 
forening Håndværk og 
Design.

Kursus: Hækling - kreativitet på højskole



Ugeprogram - Uge 27, 3. juli - 9. juli

Lørdag 3. juli

Søndag 4. juli

Mandag 5. juli

Tirsdag 6. juli

Onsdag 7. juli

16.00-17.00: Ankomst, indkvartering og 
kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen

9.45-12.00: Vi starter med at lære for-
skellige opslagningsteknikker og hækling 
efter diagram.

14.00-16.45: Hækling efter diagram.

17.00: Tilbud: Yoga for alle.

19.30-21.00: Fællessang v/ Højskolelærer 
Dagmar Winther. Vi tager en rundtur i 
højskolesangbogens dejligste sommer-
sange og greatest hits -fra Kai Normann 
Andersen til Kim Larsen.

09.45-12.00: Vi hækler tøj ovenfra og 
ned med dine garnrester. Vi skal afprøve 
forskellige teknikker til at brugt alle de 
små og store rester af garn på flotte og 
interessante måder. 

14.00-16.45: Vandretur i Mols Bjerge eller 
Værksteder - vælg mellem følgende:  
Broderi: Minibroderier i diasrammer. 
hækling: Corner to corner og filethækling. 
Strik: STRIK for SJOV, nu med sten - deko-
ration og funktion.

19.30-21.00: Foredrag ved Birgitte Graak-
jær Hjort: Et meningsfuldt liv. Birgitte er 
teolog og leder ved Folkekirkens Uddan-
nelses- og Videnscenterleder i Aarhus. 

05.30: Tilbud: Vandretur i Hestehave Skov. 
 
09.45: Fællesforedrag: ”2020 - et skæb-
neår i amerikansk politik” v. Niels Bjerre- 
Poulsen. 
Niels Bjerre-Poulsen har i mere end 30 år 
forsket og undervist i Amerikansk historie, 
samfund og kultur. Siden 2010 har han 
været lektor på Institut for Historie/Cen-
ter for Amerikanske Studier på Syddansk 
Universitet..

9.45: Foredrag  Morten D.D. - en Natur-
nørds bekendelser.

14.00-16.45: Knaphuller, lommer og andre 
teknikker til god finish.

17.00: Tilbud: Yoga for alle.

19.30-21.00: Hækling - åbent værksted.

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet

14.00-16.45: Introduktion til at hækle 
ovenfra og ned.             
 
19.30-21.00: Fælles kreativit projekt med 
Hanne Plougmand  eller naturfortællinger 
ved Gunnar Birkelund



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Skolevej 2, 8410 Rønde

Torsdag 8. juli

Fredag 9. juli

Tilmelding

9.45-12.00: Fordybelse.

14.00-16.45: Vi afslutter ugen og 
forbereder udstilling.

17.30: Aperitif og udstilling.

18.00: Festmiddag.

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside:  
www.rondehojskole.dk under som-
merkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent mandag til 
torsdag fra fra 8.00 – 15.30 og 
fredag fra 8.00 – 15.00

Faste tidspunkter

07:30: Morgenmad

08:45: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

13:30: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe

Tilbud i løbet af ugen 

• Yoga 

• Sangaften v/ Højskolelærer Dagmar 
Winther  

• Morgengåtur 

• Vandring ved Hestehave Skov


