
VILD MED KNIPLING

KNIPLING ● FORDYBELSE ● GRAVENMORE 

GRUNDTEKNIKKER ● IDRIA ● MØNSTER 

KONSTRUKTION ● NYBEGYNDERE OG ØVEDE 

REKONSTRUKTION ● SPECIALTEKNIKKER 

TORCHON ● SAMVÆR ● TØNDERKNIPLING



KNIPLEMESSEN I VIBORG
• Den 17. og 18. april 2021 afholder Skolen for 

kreativ fritid igen Kniplemessen i Viborg. Det 
bliver 15. gang at skolen afholder denne
messe.

• De to dage byder på hyggeligt samvær, 
spændende salgsstande, en flot og
inspirerende udstilling samt aktive kniplepiger.

• Sæt derfor allerede nu et stort X i kalenderen
denne weekend, hvor vi begge dage har åbent
fra kl. 10:00 – 16:00. Vi glæder os til at se jer!

KNIPLEMESSEN 
I VIBORG

17. & 18. APRIL
2021



KNIPLING – mandag formiddag
Dato: Opstart mandag den 14.09.2020

Slut mandag den 23.11.2020 – 10 mødegange i alt

Stadig få pladser – ved senere tilmelding reguleres 

pris i forhold til antal mødegange man deltager i.

Tidspunkt: 09:00 – 11:45 

Underviser: Kirsten Hansen

Pris: Almen: kr. 1.240,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.060,-

Kursusnummer: 207411

KNIPLING – tirsdag formiddag
Dato: Opstart tirsdag den 15.09.2020

Slut tirsdag den 24.11.2020 – 10 mødegange i alt

Stadig ledige pladser – ved senere tilmelding reguleres 

pris i forhold til antal mødegange man deltager i.

Tidspunkt: 09:00 – 11:45 

Underviser: Kirsten Hansen

Pris: Almen: kr. 1.240,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.060,-

Kursusnummer: 207412

KNIPLING – onsdag eftermiddag
Dato: Opstart onsdag den 16.09.2020

Slut onsdag den 25.11.2020 – 10 mødegange i alt

Fuldtegnet – der er desværre ikke flere ledige 

pladser. Tilmelding på venteliste er muligt, ved 

henvendelse på info@skolenforkreativfritid.dk

Tidspunkt: 13:45 – 16:30

Underviser: Kirsten Hansen

Pris: Almen: kr. 1.240,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.060,-

Kursusnummer: 207414

KNIPLING – torsdag formiddag
Dato: Opstart torsdag den 17.09.2020

Slut torsdag den 26.11.2020 – 10 mødegange i alt

Stadig ledige pladser – ved senere tilmelding 

reguleres pris i forhold til antal mødegange man 

deltager i.

Tidspunkt: 09:00 – 11:45

Underviser: Kirsten Hansen

Pris: Almen: kr. 1.240,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.060,-

Kursusnummer: 207416

KNIPLING – lang fredag 
Dato: Opstart fredag den 28.08.2020

Slut fredag den 04.12.2020 – 8 mødegange

OBS! Kursusprisen er for 5 af de 8 mødegange. 

Send gerne mail med de datoer du ikke kan 

deltage! De ekstra kursusdage oprettes i det 

omfang der er deltagerdækning.

Tidspunkt: 09:00 – 14:30

Underviser: Kirsten Hansen

Pris: Almen: kr. 1.240,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.060,-

Kursusnummer: 206412

Lang fredag afholdes på følgende datoer i 2020:

28.08. + 11.09. + 02.10. + 23.10. + 06.11. + 13.11. + 20.11. + 04.12.

Lang fredag afholdes på følgende datoer i 2021:

08.01. + 29.01. + 12.02. + 05.03. + 26.03. – ekstra mødedatoer tilføjes

ifht. interesse

KNIPLING – lang lørdag
Dato: Opstart lørdag den 29.08.2020

Slut fredag den 05.12.2020 – 7 mødegange

OBS! Kursusprisen er for 5 af de 7 mødegange. 

Send gerne mail med de datoer du ikke kan 

deltage! De ekstra kursusdage oprettes i det 

omfang der er deltagerdækning.

Tidspunkt: 09:00 – 14:30

Underviser: Kirsten Hansen

Pris: Almen: kr. 1.240,-

Pensionist Viborg Kommune: kr. 1.060,-

Kursusnummer: 206411

Lang lørdag afholdes på følgende datoer i 2020:

29.08. + 12.09. + 03.10. + 24.10. + 14.11. + 21.11. + 05.12.

Lang fredag afholdes på følgende datoer i 2021:

09.01. + 05.02. + 13.02. + 06.03. + 27.3. – ekstra mødedatoer tilføjes

ifht. interesse



På Skolen for kreativ fritid er vi vilde med knipling og det er vore kursister også. 

Derfor har vi kniplehold 6 dage om ugen, så der er rig mulighed for at finde en dag 

der passer dig.

Så hvis du bliver fascineret af at se én kniple og ville du ønske det var dig? Så er 

chancen her nu! Den eneste forkundskab der er nødvendig, er lysten til at lære.

Nybegyndere starter ud med enkle mønstre, så forståelsen for faget opbygges fra 

grunden. Er du mere øvet, arbejder vi med mange forskellige teknikker, i et væld af 

forskellige modeller, udført i hvidt/kulørt, groft/fint som f.eks. Tønderknipling.

Har du mod på at tegne dine egne mønstre eller rekonstruere gamle, så er det også 

en mulighed.

Som en ekstra service, udlåner vi kniplepinde og –brædder til elever, så du kan 

starte med en materialeudgift på 200 kr.

BOHNSTEDT Forsiden er en rekonstruktion efter gammel knipling nr. 4275 

Tønder Museum ved Kirsten Hansen, Viborg. 

Mød Kirsten Hansen på Instagram: @8800Knipling

Følg os på Facebook          og Instagram      

Industrivej 13, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:00 – 09:30)

info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk

VILD MED KNIPLING

Tilmelding og spørgsmål kan rettes til instruktør Kirsten Hansen på

email: kh@skolenforkreativfritid.dk

Du kan læse mere samt tilmelde dig vore kurser på: www.skolenforkreativfritid.dk 

eller ved at sende os en mail på: info@skolenforkreativfritid.dk 

Følg også med på vores facebook-side, hvor nye tiltag løbende lægges op. 

Er du på Instagram, kan du også følge skolen på @skolenforkreativfritid.dk, hvor 

skolen løbende lægger billeder op eller #skolenforkreativfritid, hvor elever og 

instruktører lægger billeder op til inspiration.

På vores hjemmeside under ”fagfolder” finder du flere andre fagfoldere, så kig forbi 

og lad dig inspirere.

Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.


