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Tjukke pinner og tjukt garn. Stine Lien som jobber hos 
Uldvaren trekker frem en nydelig varm genser som er 

strikket i Camilla Pihl garn. - Vi selger masse garn og strikke-
pinner, sier Stine som opplever en økende interesse 

for strikking.

“alle” vil strikke 
til jul

Av Åse Kari Gravråk

Og har du ikke strikket før så er denne KARI genseren som den heter 
helt perfekt å starte med. Ifølge Camilla Pihl selv trenger du ikke å 
kunne mer enn rett og vrang, og i løpet av en ukes tid har du vips! laget 
deg en genser. Hvis du vil strikke en KARI genser i medium størrelse vil 
garnutgiftene komme på rundt en tusenlapp. Det er kun faghandelen 
som forhandler denne garntypen.

Strikking har lange tradisjoner i Norge
Selve strikketeknikken ble tatt i bruk på 1600-tallet, og i løpet av 
1700-tallet var strikking godt utbredt i landet. Lokale tradisjoner vokste 
fram på slutten av 1800-tallet, og det var på denne tiden at selbuvotter, 
fanatrøyer og setesdalskofter så dagens lys. I senere tid har anerkjente 
designere satt sitt preg på norske strikketradisjoner, og det er kun 
fantasien som setter grenser. 

Varm deg under pleddet
Men det er mer enn gode strikkegensere som kan holde deg varm 
på kalde vinterdager. Hva med å krype under et lunt og varmt pledd på 
sofaen med noe varmt i koppen og ei god bok?  På Uldvaren finner du 
det stort utvalg, bla. pledd fra Høie som er i 100% ull. 
Pris fra kr 600,-.

Morsomt sengesett for de yngste
Med sitt geniale og eventyrlige design har Snurk sengesett raskt blitt 
en hit hos både store og små. Et snurksengesett gjør leggetiden til en 
lek og det er lett å la seg drømme bort. Mange kule design og lekker 
kvalitet! Pris kr 949,-


