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Sceneprogram
Fredag

Lørdag

Søndag

Scene 1       Scene 2              Scene 3            Scene 4 

11.15 Tusch- og sjat-ballade, kreativ 
 maleteknik med Monrads Kreativ Energi

12.00 Tips og tricks fra Syhjørnet

12.45 Anja Takacs’s Perleverden

13.30 Den kreative levevej

14.15 Crepepapirblomster – Kroyerskvarter.dk

15.00 Edderbroderemig 
 - broderier med holdning

15.45 Dogmer og korsstingsbroderi

10.30 Fra sukkerchok til SHOKOCHOK

11.15 Om at gøre kreativitet til en levevej midt  
 i en verdensomspændende krise

12.00 Sy og strik i modebilledet 
 efterår/vinter 2021/22

12.45 Anja Takacs’s Perleverden

13.30 Den kreative levevej

14.15 Ida og Mads 
 – Stiftere af Taishō og Seramikku

15.00 Tips og tricks fra Syhjørnet

15.45 Hvordan Kagetid startede

10.30 Fra sukkerchok til SHOKOCHOK

11.15 Om at gøre kreativitet til en levevej midt  
 i en verdensomspændende krise.

12.00 Tusch- og sjat-ballade, kreativ 
 maleteknik med Monrads Kreativ Energi

12.45 Den kreative levevej

13.30 Tips og tricks fra Syhjørnet

14.15 Badass broderi

15.00 Sy og strik i modebilledet
 efterår/vinter 2021/22

10.30 Sy og strik i modebilledet 
 efterår/vinter 2021/22

11.15 Kreative Ka� ekys

12.00 Patchwork gør glad - Gittea Patchwork

12.45 Sådan får du orden og gode systemer 
 i dit krearum

13.30 Smykker i sølv med Art Clay Silver

14.15 CRICUT

15.00 Lille Strik – Pas dig selv

15.45 Patinerings teknik til alle materialer

11.15 Tusch- og sjat-ballade, kreativ 
 maleteknik med Monrads Kreativ Energi

12.00 Edderbroderemig 
 - broderier med holdning

12.45 Patchwork gør glad - Gittea Patchwork

13.30 Smykker i sølv med Art Clay Silver

14.15 Crepepapirblomster – Kroyerskvarter.dk

15.00 Kreative Ka� ekys

15.45 Patinerings teknik til alle materialer

10.30 Smykker i sølv med Art Clay Silver

11.15 Crepepapirblomster – Kroyerskvarter.dk

12.00 Hvordan Kagetid startede

12.45 Patchwork gør glad - Gittea Patchwork

13.30 Dogmer og korsstingsbroderi

14.15 Kreative Ka� ekys

15.00 Lille Strik – Pas dig selv

13.30 Dogmer og korsstingsbroderi

14.15 Kreative Ka� ekys

15.00 Lille Strik – Pas dig selv

Scene 1       Scene 2              Scene 3            Scene 4 



Sceneprogram
Scene 1       Scene 2              Scene 3            Scene 4 

11.15 Plantefarvning 
 - farv med naturens materialer

12.00 Fra sukkerchok til SHOKOCHOK

12.45 Det levende kunstværk 
 - Se hvordan en bonsai bliver til

13.30 Lav dine egne symønstre

14.15 Nemme patchwork metoder med 
 Patchwork Kælderen

15.00 Limteknik – fra havea� ald til fade 
 og skulpturer

15.45 STRIK OG STRESS AF 

10.30 Plantefarvning 
 - farv med naturens materialer

11.15 Lav dine egne symønstre

12.00 De nordiske vølvers dragter

12.45 Det levende kunstværk 
 - Se hvordan en bonsai bliver til

13.30 Træsnitningens mange muligheder 
 v. Frank Egholm

14.15 Kurvemager gennem 25 år 
 v. Else Marie Pedersen, Tempa Håndværk

15.00 Nemme patchwork metoder med 
 Patchwork Kælderen

15.45 Dogmer og korsstingsbroderi

16.15 STRIK OG STRESS AF 

10.30 Lav dine egne symønstre

11.15 Nemme patchwork metoder med
 Patchwork Kælderen

12.00 Plantefarvning 
 - farv med naturens materialer

12.45 Det levende kunstværk 
 - Se hvordan en bonsai bliver til

13.30 Træsnitningens mange muligheder 
 v. Frank Egholm

14.15 Limteknik
 - fra havea� ald til fade og skulpturer

15.00 STRIK OG STRESS AF 

10.30 Homemade - Made easy

11.15 Karen Klarbæk 
 - bæredygtighed i praksis

12.00 De nordiske vølvers dragter

12.45 Strik til kanten 
 - med Strikkerebellen fra Blans

13.30 Fra anoreksi til hækle- og tekstildesigner

14.15 Om at gøre kreativitet til en levevej midt  
 i en verdensomspændende krise

15.00 Plantefarvning 
 - historiens farver i en moderne tid

15.45 Badass broderi

10.30 Homemade - Made easy

11.15 Plantefarvning
 - historiens farver i en moderne tid

12.00 CRICUT

12.45 Strik til kanten 
 - med Strikkerebellen fra Blans

13.30 Fra anoreksi til hækle- og tekstildesigner

14.15 Limteknik
 - fra havea� ald til fade og skulpturer

15.00 Lille Strik – Pas dig selv

15.45 Karen Klarbæk - bæredygtighed i praksis

11.15 Patinerings teknik til alle materialer

12.00 De nordiske vølvers dragter

12.45 Strik til kanten 
 - med Strikkerebellen fra Blans

13.30 CRICUT

14.15 Fra anoreksi til hækle- og tekstildesigner

15.00 Plantefarvning 
 - historiens farver i en moderne tid

Scene 1       Scene 2              Scene 3            Scene 4 Scene 1       Scene 2              Scene 3            Scene 4 Scene 1       Scene 2              Scene 3            Scene 4 

 - historiens farver i en moderne tid



Ida og Mads 
- Stiftere af Taishō og Seramikku 

Hvordan kombinerer man kreativitet, forretning og hverdag? 

Ida og Mads fortæller om det, at være selvstændige med en 

kreativ virksomhed, hvor linjerne mellem hobby, arbejde og 

dagligdag er udviskede.

Virksomheden består af de to brands ’Taishō’ og ’Seramikku’, 

som tilbyder henholdsvis designplakater og autentisk japansk 

køkkenudstyr. 

Scene 1 lørdag kl. 14.15

Kreative Ka� ekys med ARTivity 

ARTivitys workshop er en gratis workshop med akvarel og ka� e. Efterårets 

farver i KOI akvarel brush pens kombineret med den skønne brune og 

duftende ka� e er en oplevelse, der stimulerer sanserne. Motivet er ka� e-

bønnen i nye klæder, som blomster, læber eller kys.

Har man lyst til at deltage aktivt, er der mulighed for at købe en ma-

terialepakke for 95 kr. (messetilbud – normalpris kr. 150,-) før og efter 

workshoppen. 

I materialepakken er der inkluderet et link til video-vejledning, så man kan 

fortsætte derhjemme. I videoen er der tilføjet yderligere vejledning til den 

lille zine-bog. Ingen forkundskaber nødvendigt. 

På workshoppen viser Anne Hopmann, hvordan man laver et et A6 kort 

skridt for skridt med de mange variationsmuligheder, så man bliver godt 

inspireret.

Scene 2 fredag kl. 11.15, lørdag kl. 15.00 og søndag kl. 14.15  

Træsnitningens mange muligheder 
v. Frank Egholm

Scene 3 lørdag og søndag kl. 13.30

Ida og Mads 
- Stiftere af Taishō og Seramikku 

Du kan opleve...



Plantefarvning 
- historiens farver i en moderne tid.

Louise og Anne fra G-uld vil tage dig igennem deres tanke-

gange der ligger bag plantefarvningsfi rmaet G-uld.

Om hvorfor plantefarver blev deres passion, om at lade sig 

begejstre af naturens farver, om turen fra en hobbyvirksom-

hed til en levedygtig størrelse samt, hvorfor plantefarvning 

atter er blevet så populær som netop nu.

Scene 4 fredag kl. 15.00, lørdag kl. 11.15 og 
søndag kl. 15.00

Limteknik 
- fra havea� ald til fade og skulpturer

Oplev Danmarks førende ekspert i limteknik, blom-

sterdesigner Jette Vrængmose, fortælle om den lette 

limteknik, der viser helt nye måder at bruge alskens 

oversete naturmaterialer til spændende botaniske 

kunstværker. Hør hvordan du kan forvandle blade, gre-

ne, visne stauder og andre oversete naturmaterialer, du 

fi nder lige uden for din dør til skåle, vaser og kreative 

blomsterdekorationer. 

Limteknik indtager netop nu Danmark med stormskridt 

og er den hotteste kreative trend.

Scene 3 fredag kl. 15.00 
Scene 4 lørdag kl. 14.15
Scene 3 søndag kl. 14.15

Fra anoreksi til hækle- og tekstildesigner

Håndarbejde blev min redning og mit frirum, sådan lyder 

det fra Josefi ne (minkreativeverden.dk), der for 6 år siden 

blev ramt af den alvorlig sygdom anoreksi. 

Hør mere om hendes kreative verden og vejen fra spise-

forstyrret til hæklebogsforfatter og tekstildesigner. 

Hun har i dag åbnet butik og udgivet 5 hæklebøger og 

betegner sig selv som en dedikeret hækle- og kreanørd, 

der drømmer om at gøre håndarbejde til sin levevej.

Scene 4 fredag kl. 13.30,
lørdag kl. 13.30 og 
søndag kl. 14.15 

Du kan opleve...



STRIK OG STRESS AF 
med Grethe Lindholm Pedersen, Helseværkstedet

Kombinationen af strik/håndarbejde og stress giver afslapning og ro in-
deni. Man slår masker op på en pind, og så gør man det samme igen og 
igen og igen, indtil man sidder med sit eget hjemmestrikkede resultat. Og 
så starter man forfra. Denne gentagne og forudsigelige proces er med til 
at højne strikningens popularitet. Det er en luksus at fordybe sig, og så får 
man samtidig lækkert hjemmestrik ud af det. Tænk, at man kan kombinere 
det at strikke og så samtidig få glæde af meditationens gavnlige virkning?

Forskningen viser, at ”garn helbreder”, strik lindrer depression og opbyg-
ger selvtillid, reducerer angst og udskyder demens, er gavnlig i forbindelse 
med søvnløshed og reducerer irritabilitet og rastløshed, ligesom strik be-
arbejder sorg. Du vil opleve stor afspænding, kreative tanker og indre ro 
undervejs - og ikke mindst efterfølgende, hvor du selv kan bruge de red-
skaber, jeg har undervist i. Det at bruge strikning/håndarbejde som medi-
tation, kan være en daglig måde at minimere virkningerne af stress i dit liv.

Scene 3 fredag kl. 15.45, lørdag kl. 16.15 og søndag kl. 15.00

Plantefarvning 
- farv med naturens materialer

I mange hundrede år har man farvet med 
planter, rødder og bark som til dels blev ud-
konkurreret af syntetiske farver.

I 1970’erne fi k plantefarvningen en renæs-
sance i en tid, hvor folk ville tilbage til rød-
derne.

Det vil vi gerne igen, og plantefarvet garn er 
populært som aldrig før. Det er sjovt at prø-
ve selv og hele processen kigger Historisk 
Håndværk nærmere på her.

Scene 3 fredag kl. 11.15,
lørdag kl. 10.30 og søndag kl. 12.00



Kurvemager gennem 25 år

Kurvemager Else Marie Pedersen er årets gæsteud-

stiller hos Pilefl etterne på 2021 udgaven af Kreative 

Dage. På udstillingen kan du se et væld af mulighe-

der for kurvefl etning med et andet materiale end pil 

nemlig rattan/peddigrør sammen med snore af na-

turmaterialer. Else Marie vil være til stede på udstillin-

gen, hvor hun vil demonstrere og besvare spørgsmål. 

Kom og se hvordan kurve kan anvendes som vægde-

koration i dit hjem.

I over 25 år har Else Marie undervist tusindvis af men-

nesker at fl ette kurve både i Danmark og i udlandet. 

Specielt har hun undervist blinde og svagtseende på 

Dansk Blindesamfunds kursuscenter Fuglsangcentret 

i Fredericia i over 20 år samt mange håndværk- og 

designlærere rundt om i landet og hjemme på Mors.

Else Marie driver fi rmaet Tempa Håndværk sammen 

med sin mand Tage Pedersen. De har begge været til 

stede på Kreative Dage gennem mange år, men nu 

har alderen sat stop for det store slid, det er at sætte 

den store stand op og deltage, men du kan stadig fi n-

de dem på hjemmesiden tempa.dk, hvor du kan læse 

om deres fi losofi  med livet og det at være kreativ med 

hænderne.

Karen Klarbæk 
- bæredygtighed i praksis

Tanker om bæredygtighed er godt, men vi har ikke brug for fremtidsplaner. 

Det er bare nødt til at blive til virkelighed her og nu. Vi må stå sammen om 

at lykkes, for der er ingen "Planet B".

Scene 4 fredag kl. 11.15 
og lørdag kl. 15.45

Citater fra hjemmesiden tempa.dk
”Det er så vigtigt, at man ikke bruger livet til at blive frustreret over det, man ikke når, men i stedet vælger at gøre noget af 
det, man drømmer om. Det er drømme og planer, der er med til at gøre det spændende at leve”.

”I dag får hjernen jo aldrig fred. Vi har skærme overalt dagen lang, så det er SÅ godt for det moderne menneske at gøre 
noget med hænderne. Det giver et pusterum, man bliver opslugt og oplever fl ow på en helt anden måde”.

Scene 3 lørdag kl. 14.15

Karen Klarbæk 
- bæredygtighed i praksis

Tanker om bæredygtighed er godt, men vi har ikke brug for fremtidsplaner. 

Det er bare nødt til at blive til virkelighed her og nu. Vi må stå sammen om 

at lykkes, for der er ingen "Planet B".

Scene 4 fredag kl. 11.15 
og lørdag kl. 15.45

”Det er så vigtigt, at man ikke bruger livet til at blive frustreret over det, man ikke når, men i stedet vælger at gøre noget af 
det, man drømmer om. Det er drømme og planer, der er med til at gøre det spændende at leve”.

”I dag får hjernen jo aldrig fred. Vi har skærme overalt dagen lang, så det er SÅ godt for det moderne menneske at gøre 
noget med hænderne. Det giver et pusterum, man bliver opslugt og oplever fl ow på en helt anden måde”.



Den kreative levevej 

Hør Ditte Julie fortælle om, hvordan hen-

des kreative idéer er gået hen og blevet hendes 

kreative levevej. Hvordan hun får idéer, hvordan 

hun følger idéerne til dørs og gør dem til virke-

lighed. Iværksætterilivets helt store rutchebane, 

særligt da Corona ramte. Derudover vil foredraget 

også være en live Q&A, så hav endelig dine spørg-

smål klar.

Scene 1 
fredag og lørdag kl. 13.30 

og søndag kl. 12.45 

Patineringsteknik til alle materialer

Kom og se hvordan du kan få stort set alle ma-
terialer, såsom plast, træ, beton, lærred  m.m. til 
at se ud som om, det var lavet i irret kobber eller 
gammelt rustent jern. 

MakeMake viser processen og hvilke materialer du 
skal bruge, så du kan gå lige hjem og lave fl otte 
e� ekter på nye og gamle ting.  

Scene 2 fredag og lørdag kl. 15.45 
Scene 4 søndag kl. 11.15

Smykker i sølv med Art Clay Silver

Center for Smykkeformgivning lærer dig nye teknikker til 
unikke sølvsmykker i Art Clay Silver. Oplev det nye Art Clay 
papir-ler, der bl.a kan microfoldes, formes og brændes og 
blive til fl otte smykker. Og se hvordan du kan lave ”slange-
smykker” med facetsten. 

Scene 2 fredag og lørdag kl. 13.30 
og søndag kl. 10.30



Strik til kanten 
- med Strikkerebellen fra Blans

Mette Larsen, Strikkerebellen fra Blans: ”Tør du gå med 
mig ud til kanten af, hvad strik kan, og tør du hoppe ud på 
dybt vand sammen med dit strikketøj og mig. 
Bare kom - jeg griber dig”.

Scene 4 fredag, lørdag og søndag kl. 12.45

Pas dig selv 

”Pas dig selv” er den nyeste af en række grundbøger i strik 
fra Lene Randor� , Lillestrik. 

Denne bog handler om, hvordan du kan lære at konstru-
ere din egen trøje, så den passer dig selv. Mange, især 
kvinder, har svært ved at få en strikket trøje til at passe 
netop dem og deres krop. Med denne bog vil du få man-
ge gode ideer til løsninger, så trøjen passer dig.

Lene har lavet fl ere forskellige vejledninger i, hvordan du 
konstruerer en trøje. Desuden er der emner som: garn-
beregning, strikkefasthed, måltagning, kanter, kropstyper 
og meget mere.

Scene 2 fredag kl. 15.00, 
Scene 4 lørdag kl. 15.00 
Scene 2 søndag kl. 15.00

”Patchwork gør glad”

Gittea Patchwork demonstrerer forskellige skæreteknik-
ker – lidt med X-block og andre sjove ting.

Scene 2 fredag kl. 12.00, lørdag og 
søndag kl. 12.45 

Pas dig selv 

Det levende kunstværk 
- Se hvordan en bonsai bliver til

Bonsai og kunsten at fremstille og passe bonsai bliver 
præsenteret ved billeder og demonstration. Vi afslører 
de hemmelige teknikker bag de levende kunstværker og 
viser, at det ikke er så svært at have med de små træer at 
gøre, som mange tror.

Scene 3 fredag, lørdag og søndag kl. 12.45 



CRICUT 

Helle Abild fra MAKERstudio.dk viser og demonstrerer hvor meget forskelligt 
man kan lave med de 3 fantastiske Cricut skæremaskiner og de 3 Easypress 
varmepresser. 

Fra den lille Cricut Joy skæremaskine, der kan være i en håndtaske, men kan 
skære op til 6 m i 11,9 cm bredde til Rolls Royce modellen MAKER 3, som kan 
skære 3,6 m i 30 cm bredde, gravere, perforere, skære træ læder mm i op til 
2,4 mm tykkelse, samt skære i stof, crepepapir, klistermærker og meget, meget 
mere. Alle 3 Cricut maskiner kan betjenes fra enten mobil, tablet eller computer. 

Det vil være muligt at se prøver og stille spørgsmål… spørg endelig løs! 
Cricut er forholdsvis nye i Danmark, men er blevet taget utroligt godt 
imod. I USA er Cricut en kæmpe succes, både til hobby og mindre 
virksomheder. Man kan læse mere på Cricuts hjemmeside her. 

Alle er meget velkomne i den danske Facebookgruppe “CRICUT 
for ALLE", hvor man altid kan få inspiration, hjælp eller bare 
følge lidt med for at se, hvad maskinerne kan. 

Scene 2 fredag kl. 14.15, 
scene 4 lørdag kl. 12.00 og søndag kl. 13.30 

Crepepapirblomster – Kroyerskvarter.dk

Mød designer Tina Krøyer fra krea-sitet kroyerskvarter.
dk, der viser hvordan du kan lave skønne blomster af tykt 
italiensk crepepapir. En skøn måde at arbejde tredimensi-
onelt, mens den ene blomst efter den anden dukker op. 
Både fantasiblomster og naturtro blomster. 

Kroyerskvarter.dk er et krea-site om blandt andet: tegning, 
crepepapirblomster, tekstil, design, skitsebøger, intervie-
ws og meget, meget mere. Kort sagt: kreativitet og ideer i 
mange forskellige afskygninger.

Scene 1 fredag kl. 14.15, scene 2 lørdag kl. 14.15 
og scene 2 søndag kl. 11.15

Tusch- og sjat-ballade, 
kreativ maleteknik

Slip din kreative energi løs med fl ydende tusch og 
"sjatter" af vin og ka� e. Se Monrads Kreativ Energi 
demonstrere live på scenen, hvordan spændende 
malerier opstår med de fl ydende, farverige materialer. 
Du bliver inviteret med på motivjagt og får inspiration til, 
hvordan du kan give din malelyst et kærligt, kreativt puf 
og bringe din fantasi i spil i maleprocessen.

Scene 1 fredag kl. 11.15, scene 2 lørdag kl. 11.15 
og scene 1 søndag kl. 12.00



Hvordan Kagetid startede 
- Liv Martine & Simone Thorup Eriksen

Mød Liv og Simone fra Kagetid. Pigerne fortæller sam-
men deres historie om, hvordan de mødte hinanden og 
Kagetid blev til. Der underholdes med sjove anekdoter 
og gode historier. 

Scene 1 lørdag kl. 15.45 og 
scene 2 søndag 
kl. 12.00 

De nordiske vølvers dragter

De nordiske vølver var højstatus kvinder i vikingetiden, 
der havde stor betydning for samfundet. I asatroen, som 
var vikingernes tro, var hun en kultleder og mellemled-
det til gudernes verden. 

Som højstatus kvinder var dragten også af stor betyd-
ning, og igennem den viste hun sin betydning for sam-
fundet vha. farver, snit og smykker.

Camilla Winther Bang, asatroende og syerske fra fi rmaet 
Disaheim har igennem 1 år arbejdet med at fremvise 4 
vølvedragter fra Norden, der alle er håndsyet af hånd-
vævet og plantefarvet uldstof. Til foredraget vil hun for-
tælle om arbejdsprocessen fra start til den enkelte fær-
dige dragt samt om vølverne i vikingetiden.

Scene 4 fredag kl. 12.00, scene 3 lørdag 
kl. 12.00 og scene 4 søndag kl. 12.00

Anja Takacs’s Perleverden

Anja Takacs fortæller om hendes perlever-
den, og hvordan hun har gjort det muligt at 
drive en sund virksomhed omkring perler, 
perlemønstre og perlebøger. 

Derudover kan du lære se sidste nye perle-
tricks, så du selv kan lave fi ne perlerier der-
hjemme.

Scene 1 fredag og lørdag kl. 12.45 

men deres historie om, hvordan de mødte hinanden og 
Kagetid blev til. Der underholdes med sjove anekdoter 
og gode historier. 

Scene 1 lørdag kl. 15.45 og 
scene 2 søndag 
kl. 12.00 

De nordiske vølver var højstatus kvinder i vikingetiden, 
der havde stor betydning for samfundet. I asatroen, som 
var vikingernes tro, var hun en kultleder og mellemled-

Som højstatus kvinder var dragten også af stor betyd-
ning, og igennem den viste hun sin betydning for sam-

Camilla Winther Bang, asatroende og syerske fra fi rmaet 
Disaheim har igennem 1 år arbejdet med at fremvise 4 
vølvedragter fra Norden, der alle er håndsyet af hånd-
vævet og plantefarvet uldstof. Til foredraget vil hun for-
tælle om arbejdsprocessen fra start til den enkelte fær-

Scene 4 fredag kl. 12.00, scene 3 lørdag 



Om at gøre kreativitet til en levevej 
midt i en verdensomspændende krise. 

Da nedlukningen af Danmark ramte, åbnede det nye og hidtil usete døre for Annemette Voss, 
der er kendt som kagebagende tv-kok på Go’morgen Danmark. Hun tog springet ud i 
uprøvede eventyr, der blandt andet involverer kunst og design, som har vist sig at 
være en gave - både personligt, men også på arbejdsfronten. 

Foredraget bliver et spændende indblik i, hvordan hele ens forretningsgrundlag kan 
blive vendt på hovedet, og hvordan - med omstillingsparathed og idérigdom - man 
kan vende krise til kreativ succes.

Scene 4 fredag kl. 14.15
Scene 1 lørdag og søndag kl. 11.15

Sy og strik i modebilledet 
efterår/vinter 2021/22

Stof & Sy følger hele tiden de seneste modetendenser inden 
for både sy, strik og symaskine. Vi fi nder de fl otte metervarer 
og garnkvaliteter og omsætter dem til klassisk, moderigtig be-
klædning og interiør med stort kendskab til det rigtige syma-
skinevalg.

Lene følger op på vores ugentlige YouTube videoer med de 
nyeste tendenser samt viser tips og tricks til, hvordan du kan 
få smarte og måske lettere resultater. Kom og bliv inspireret til 
nye kreative projekter.

Scene 2 fredag kl. 10.30 
Scene 1 lørdag kl. 12.00 og søndag kl. 15.00 



Nemme patchwork metoder 
– Patchwork Kælderen

Har du ikke syet patchwork før? Lisbeth Friis viser en nem 
måde at komme i gang på, som giver fl otte resultater. 
Færdig skårede strimler og kvadrater kan bruges til man-
ge ting. Hurtige og nemme teknikker.

Scene 3 fredag kl. 14.15, 
lørdag kl. 15.00 
og søndag kl. 11.15

Lav dine egne symønstre

En af de største grunde til, at mange begynder at sy er at 
kunne lave lige præcis det tøj, de drømmer om. For at kunne 
det, skal du enten være heldig, at en designer har lavet præcis 
det symønster, du skal bruge. Eller også skal du lave det selv. 

Det kræver ikke en lang uddannelse at lave dine egne symøn-
stre. Du skal forstå nogle enkle principper omkring mønster-
konstruktion, og så skal du ellers bare lære teknikker og kom-
binere dem til det, du ønsker. Præcis som med syningen. 

Hør dameskrædder og mønsterkonstruktør Signe Eriksen 
fortælle om de vigtigste principper, du skal kende til, for at 
få succes med at lave dine egne symønstre. Du lærer også 
et par konkrete teknikker, du kan prøve af på egen hånd, så 
snart du kommer hjem.

Scene 3 fredag kl. 13.30, lørdag kl. 11.15 
og søndag kl. 10.30 

Tips og tricks fra Syhjørnet

På scenen vises nye og/eller glemte idéer, som gør sy-
ningen nemmere og måske også mere spændende. Sy-
hjørnet er et fantastisk kombi-sted med stofbutik, online 
salg og undervisning/kursuscenter på et og samme sted, 
så kreativiteten blomstrer i fuldt fl or i Frederikssund.

Syhjørnet viser f.eks. - hvordan bruges wondertape - 
hvad er en trippel tittekant - hvordan bruges lynlåse i 
metermål - hvad er krympestof - nem måde at sy og 
vende en rouleau - tips med overlockeren.

Scene 1 fredag kl. 12.00, lørdag kl. 15.00 
og søndag kl. 13.30.



Badass broderi

Trine Runge Jessen underholder om den skøre vej hun 
har taget for i dag at være blevet kendt som Broderisten 
og hende med de broderede bandeord.

Der var ikke mange, der havde set at lige netop brode-
riet kunne trækkes ud af skammekrogen og kastes op 
på knagen med de helt rå læderjakker. Men ikke desto 
mindre er det hvad, der er sket og en bragende brode-
ribølge har stormet ind over landet og slet ikke lagt sig 
endnu. Hør bl.a. om #håndarbejdepåpromiller og det at 
#syskævtsammen

Du kender måske Broderisten som damen, der broderer 
mens hun bander, svovler og drikker bajere. Et klip fra et 
interview med Trine på TV2 Østjylland gik såkaldt viralt 
på de sociale medier i starten af 2021 og er blevet vist i 
omegnen af 2 millioner gange. I klippet kunne man høre 
Trine udbrede sig om blandt andet broderi og bandeord 
på syngende aarhusiansk.

Der er lidt mere til det end blot broderi, bajere og ban-
deord for Trine er nemlig uddannet tekstildesigner fra 
Designskolen Kolding, så det faglige fundament er helt 
på plads. Hvis man kan tale om at have en mission, er 
det for Trine at få mange fl ere til at elske at brodere. Hun 
oplever selv stor ro og glæde ved at have broderiet som 
sit helt eget frirum. 

Det at kunne glide ind i en vidunderlig verden, der er helt 
fri for alle mulige trælse ting som fx justering af budget-
kontoen, afkalkning af brusekabinen og en røvfuld 
ubesvarede mails i indbakken, er simpelthen 
nødvendig for hende. 

Scene 4 fredag kl. 15.45 og 
Scene 1 søndag kl. 14.15

Sådan får du orden og gode systemer i dit 
krearum

Foredrag med fokus på det optimalt indrettede hobbyrum/
krearum/værksted, og hvordan du få ryddet ud, op og orga-
niseret på en måde der passer dig bedst. Så du hurtigt kan 
fi nde dine ting.

Orden i materialer og værktøj frigiver mere tid til at være 
kreativ.

Oprydningseksperten Mirjam Madsen, certifi ceret i Kon-
Mari-metoden, viser masser af billeder og smarte opbeva-
ringsløsninger, der giver dig redskaberne til at få overblik 
og god plads omkring dig. 

Læs mere om oprydning og gode systemer på: 
rydheltop.dk

Scene 2 fredag kl. 12.45



Fra Sukkerchok til SHOKOCHOK

Team SHOKOCHOK fortæller om, hvordan deres chokolade 
start up blev en realitet, om hvordan deres første bog gik fra 
e-bog til fysisk bog, og hvorfor de elsker at dele ud af deres 
chokoladeviden. Mon ikke du også får team SHOKOCHOK’s 
fem bedste tips til at lykkes med kreative chokolade kreationer.

Scene 3 fredag kl. 12.00, 
Scene 1 lørdag og søndag scene 1 kl. 10.30  

Dogmer og korsstingsbroderi
Slip korsstingene fri og broder dit næste korsstings-
broderi uden at sidde med næsen i et mønster. Med 
denne metode er det slut med magnettavler og lup 
for at holde styr på, hvor langt du er nået. 
Lyder det for godt til at være sandt?

Vær med når Birgitte fra Tekstilmagi lærer dig, hvor-
dan du skaber smukke farverige mønstre, der udvikler 
sig undervejs i processen. Her er din vigtigste forbere-
delse at vælge broderigarn i lækre farver.

Med dogmemetoden kan du nyde bare at 
brodere og lege med farverne.

Scene 1 fredag kl. 15.45, 
Scene 3 lørdag kl. 15.45 
Scene 2 søndag kl. 13.30



Edderbroderemig 
- broderier med holdning 

Museumsinspektør på Museum Silkeborg, Marianne Gjørtz 
Hougaard og et par af deltagerne Rikke Lyng og Eva Engelhardt 
fortæller om den kommende særudstilling ”Edderbroderemig”, 
hvor seks fantastiske broderikunstnere fra 20. november til 20. 
februar gæster Blicheregnen.

Der vil være helt nye værker, og værker, der tidligere har været 
udstillet på Greve Museum. Kendetegnende for dem alle er, at 
det er broderier med holdning. Det er holdninger til livet, sam-
fundet, miljøet omkring os, politik og meget mere alt sammen 
fortalt på fi nurlig vis med broderi. 

Væk er de fi ne blomster og nuttede dyrebørn, og i stedet er der 
plads til holdninger, meninger og synspunkter. Humor og sar-
kasme kan forekomme i stor stil, og er der en blomsterranke, er 
den gentænkt i en helt ny sammenhæng. Værkerne spænder 
vidt fra ironiske sentenser fra dagligdagen til ord fra livet i det 
o� entlige system.

Scene 1 fredag kl. 15.00
Marianne Gjørtz Hougaard og Rikke Lyng

Scene 2 lørdag kl. 12.00.
Marianne Gjørtz Hougaard og Eva Engelhardt

Home made – made easy

Kom og oplev kvinden bag Passion for Baking - Manuela 
’live’ på scenen, hvor hun vil have udvalgte smagsprø-
ver klar.

Manuela er en kvinde med en helt utrolig livs-
historie, hvis lidenskab for at bage, har bragt 
hende fra hjemmegående husmor til en af 
verdens førende kagebloggere, og hun 
følges af mere end 1.250.000 kageelske-
re fra hele verdenen.

Norbak (stand A-1352) er stolte over 
at kunne præsentere hendes utroligt 
lækre kageblandinger ud fra nogle 
af Manuelas mest populære opskrif-
ter – efter mottoet: ”Home made – 
made easy”. Derudover vil vi på mes-
sen præsentere en række af helt nye 
Love Manuela produkter, som er lavet 
i et stort anlagt samarbejde med en ny 
dansk samarbejdspartner, der vil blive 
præsenteret på messen.

Kom også forbi vores stand i løbet af week-
enden, der vil være mange aktiviteter og fl ere 
dejlige smagsprøver 
- Mums ….

Scene 4 fredag og lørdag kl. 10.30
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Det er helt gult
Maleworkshop

På gensyn...

28.-30. OKTOBER 2022
NORDENS STØRSTE KREATIVE MESSE

MESSE C    •    Vestre Ringvej 101    •    DK-7000 Fredericia    •    Tlf: 75922566    •    messec@messec.dk    •    messec.dk / kreativedage.dk  

På gensyn...

GULMALEWORKSHOP
Temaet på årets maleworkshop er GUL
På workshoppens 3 arbejdsstationer vil 
den gule farve være gennemgående. Både 
når der males stilleben på mindre lærreder, 
laves collager med gule nuancer i papir, og 
når der med akvarel og tusch tegnes alt fra 
citroner til gule undulater.

Drop ind på stand A-1406 i hele messens 
åbningstid og tag del i de gule festligheder.

Vi ses



A-1042 
Amaida.dk - Smykkemateri-
aler & Perler 
Amaida.dk har Danmarks 
største udvalg af Miyuki per-
ler, og har over 1000 for-
skellige med på messen. Vi 
tilbyder derfor, at du under 
hele messen kan besøge 
standen og lave et gratis ela-
stik armbånd af Miyuki per-
ler og se om det er noget for 
dig inden, du køber nogle 
med hjem. Der er begræn-
set plads og børn skal være i 
følge med en voksen.

A-1409
Ancilla
Vi viser monteringer af sten-
perler, ferskvandsperler mm. 
til smykker af sølv og for-
gyldt sølv.

På standen udstiller vi også 
Ancilla´s Hestetandsmykker, 
og tager gerne imod tænder 
fra din hest og bestillinger på 
dit personlige smykke.

A-1222 
Anla Glas 
Ved Anla Glas vil det være 
muligt at se en række de-
monstrationer indenfor glas, 
keramik, mm. Vi har også til-
bud og nyheder.
David Taylor viser glasperle-
fremstilling.
Markus Klein demonstrerer 
Ti� anyteknik samt glasmo-
siak.
Richard fra Decopotteryco-
lour fortæller om deres far-
ver til keramik. 

Fredag og lørdag viser Mar-
lene fra Ikon Art, hvordan 
man kan laver serigrafi prints 
til glas, tekstil, træ mm. 

A-1325
ARTivity artbox 
1. Doodle din Hoptimist. Lø-
bende alle dage inkl. kon-
kurrence.

2. Boglancering Pust af kre-
ativitet. Mød forfatteren 29. 
oktober kl. 10.00.

3. Vi viser løbende processer 
til små kunstværker, du selv 
kan lave og demonstrerer 
materialer og teknikker eller 
arbejder på eget værk inspi-
reret af vores produkter.

4. På standen kan du købe 
en materialepakke til den 
daglige gratis akvarel works-
hop KAFFEKYS på scene 2.

A-1136
BageBixen.dk 
BageBixen.dk er igen i år klar 
med en stor stand, fyldt med 
inspiration til Halloween, ju-
lebag, fyldte chokolader og 
julegaver. I år har vi fokus på 
vores nye startpakker til bl.a. 
hjemmelavet tyggegummi, 
donuts, macarons og de op-
daterede pakker til chokola-
defremstilling og bolsjekog-
ning.

A-1006 
Bankegaarden Patchwork 
DEMO
Kl. 11, 13 og 15 hver dag vil 
der være demo på standen.
Der vil blive lavet demo med 
Sew Kind of Wonderful line-
aler.

A-1319 
Bent Bøjgaard Stensliber 
Aktiviteter på standen er 
stenslibning og boring af 
huller i platter og tallerkner
til opsatser samt udstilling 

af håndslebne stensmykker, 
mineraler, træspil og sam-
leknuder. 

A-1320 
Birkedal lertøj 
Der vil løbende arbejdes 
med keramik på standen.

A-1226 
Blikfang Optik ApS 
I erkendelse af, at mange 
kreative aktiviteter stiller 
store krav til synet, tilbyder 
Blikfang Optik udmåling af 
synsstyrken på sin stand - 
og demonstration af mulig-
heden for bedre syn: enten 
ved opgradering til den op-
timale generelle brille eller 
et par briller, der kan benyt-
tes når der skal hygges med 
kreative sysler. Blikfang Op-
tik medbringer også et lille 
udvalg af lupper, der kan af-
prøves.

A-1264 
Broderist.com 
Broderisten vil (når det er 
muligt) sidde i sin stol og 
brodere alt andet end egern 
med seler!

Der ryger sikkert også en top 
eller to ned for, håndarbejde 
på promiller kan bare noget 
;)

A-1574 
Brogaard Isheste og Strik 
Islandsk Strik - se hvordan 
du laver en pæn åbning til 
knapper eller lynlås.

A-1118 
Burda Nordic 
Få et kig i de nyeste kreative 
magasiner og bliv inspireret 
til dit næste kreative projekt. 
Få også et godt tilbud på et 

af vores kreative magasiner; 
Alt om Håndarbejde, Kreativ 
strik og Burda Style. 

A-1040 
Butik Kastanja 
Fredag d. 29. oktober er 
Bente Hansen fra BH-De-
sign på standen. Hun viser 
de nye mønstre samt hvor-
dan du får det bedste resul-
tat. 

Lørdag d. 30. oktober er Tina 
Benfeldt Levring på standen. 
Hun giver gode tips og tricks 
til hendes taske mønstre.
Desuden deltager Jørn Dam 
fra Fru Zippe alle 3 dage. 
Jørn viser de nyeste brode-
ri kits samt svarer naturligvis 
på broderi tekniske spørgs-
mål.

A-1200 
Bøgelund Patchwork 
Workshop hos Bøgelund 
Patchwork.
Du kan vælge mellem at sy 
et lille hjerte over pap eller 
en lille ka� ebrik, syet “på 
amerikansk”. Når vi syr på 
amerikansk, syr vi i hånden, 
men uden pap.
Lene Rosenfeld giver god 
hjælp og vejledning, også til 
nybegyndere. 

Fredag, lørdag & søndag kl. 
10-13 & kl. 14-16.
Pris  for deltagelse i works-
hop: 25 kr. 

A-1309 
Børstegården 
Børstegården viser hånd-
bundne, bæredygtige og 
langtids holdbare børster og 
koste; alle udført  i natur-
materialer. Hos os kan du se 
binding af en børste. 

A-1042 
Amaida.dk - Smykkemateri-

Amaida.dk har Danmarks 

A-1325
ARTivity artbox 
1. Doodle din Hoptimist. Lø-
bende alle dage inkl. kon-

Stand aktiviteter
& Arbejdende værksteder



A-1142
Center for 
Smykkkeformgivning
Oplev det unikke Art Clay 
Silver. Et blødt og formbart 
materiale til sølvsmykker, 
der gør det nemt at desig-
ne egne unikke smykker i 
ægte sølv. På standen finder 
du alt, hvad der skal til for at 
komme godt i gang: materi-
aler, værktøj, startpakker og 
kits, bøger, instruktioner og 
masser af gode tilbud, tips 
og tricks.  Der er løbende 
demo, og du kan selv prøve 
at få fingrene i sølvleret. 

A-1506
ColArt
Kig forbi stand A-1506 og 
prøv tuscher fra Winsor & 
Newton. På standen vil der 
være professionel kunstner, 
der guider og hjælper dig. 
Det er gratis, at afprøve Pro-
markers, Brushmarkers, Ne-
onmarkers, Metallicmarkers 
& Fineliners. 

Denne workshop er for alle 
aldre både begyndere og 
øvede. Vi glæder os til at 
møde dig! Mange hilsner 
Team Winsor & Newton

A-1340
Cricut - MAKERstudio.dk
Kom og oplev det fantasti-
ske Cricut univers.  Se vores 
3 skæremaskiner; Cricut Joy, 
Explore og Maker, eller prøv 
en Cricut Easypress varme-
presse.  

Der vil løbende være spæn-
dende demoer og works-
hops, tidsplan kan ses på 
standen.  

Se juletræskugler, papir-
blomster, kort, navnemærker, 
tekstiltryk, æsker, balloner, 
emballage, klistermærker, 
gravering, skilte og puslespil 
i træ og meget meget mere. 

A-1344
Danmarks Dufte ApS
Inspireret af Danmarks ene-
stående natur og livsstil, la-
ver Danmarks Dufte velduf-
tende produkter, der fanger 
det dejligste ved Danmark i 
forskellige duftkompositi-
oner, der giver dig fornem-
melsen af blæst, bølger, klit-
ter og lyse sommernætter. 
Hos Danmarks Dufte arbej-
der vi for at skabe de dej-
ligste dufte og produkter til 
dig.

A-1138
Denwax
Vi demonstrerer vores dan-
ske håndlavede Denwax pro-
dukter på standen. Denwax 
Care og Clean  renser, ple-
jer, imprægnerer og kan ak-
tivere falmede farver på feks. 
læder, granit, skifer, plastik, 
gummi, vinyl m.m. 

NYHED
Denwax Pink Stone til afkalk-
ning på fliser og forkromede 
amaturer, renser stålvasken 
og keramiske kogeplader 
og andre overflader, der kan 
tåle skuring.

A-1317
Disaheim
Disaheim fremviser og sæl-
ger håndsyede vikinge-
dragter samt tilbyder tekstil, 
plantefarvet garn og vikin-
gesmykker. På messen vil 
vi også som det første sted 
fremvise de nye vølvedrag-
ter baseret på fund fra Dan-
mark, Sverige og Norge. 

Camilla fra Disaheim vil 
afholde foredrag om vøl-
vedragterne, hvor hun vil 
fortælle om den kreative 
proces bag fremstillingen og 
tankerne bag dragterne.
  
A-1282
Dorch & Danola A/S
Inspiration til trædrejere på 
alle niveauer. Der vil være 
tre arbejdende stationer på 
standen: én hvor en ruti-

neret trædrejer har tips og 
tricks til skarpe drejepro-
jekter, én hvor slibning af 
drejejern, knive og andet 
er i højsædet, hvor Jonas 
Als, professionel snitter og 
Tormek-ambassadør, viser 
alt, hvad han kan, samt én 
hvor du kan få alt at vide om 
overflade- og træbehand-
ling. Samt salg af udstyr 

A-1425
Dot-design
Alle dage laves der nisser og 
små nissebøger.

A-1046
Dr. Oetker - Kagerullen
Oplev Dr. Oetkers spæn-
dende sortiment af bagear-
tikler og kreativ kagedeko-
ration. På standen finder du 
det fulde danske sortiment 
og udvalgte bageprodukter 
fra andre nordiske lande, 
samt lækre kvalitetsforme 
og nyttigt bagegrej under 
Dr. Oetker mærket, hentet 
hjem specifikt til messen. 

NYHED: Find alt til flødebol-
ler og bliv inspireret til nye 
lækkerier. Se vores daglige 
event-kalender på standen.

A-1430
E M • M A S
Kom forbi og design dit eget 
armbånd af små glasperler i 
de skønneste farver. Pris fra 
150 kr. (så længe lager ha-
ves).

Se teknikken bag de mange 
smykker, du også har mulig-
hed for at købe -  eller må-
ske du er mere interesseret i 
onlinekurset, som guider dig 
igennem, så du selv kan sy 
dine smykker?

Du kan også komme for-
bi og se, hvad en østersskal 
kan bruges til, når først du 
har spist indholdet.

 A-1134
Ellens patchwork og hobby
KONKURRENCE
Læg en seddel med dit navn 
i kassen på standen. Der bli-
ver trukket 2 vindere pr. dag.
Gevinsten er en pose med 
materialer til en værdi af 300 
til 400 kr.

C-2042
Else Marie Pedersen 
(Tempa Håndværk)
Kurvemager Else Marie Pe-
dersen udstiller kurve fra 
hendes 30 år som kurvema-
ger. 

Udstillingen viser mange 
forskellige teknikker, hvor 
hovedmaterialet er rattan 
(peddigrør) sammen med 
snor af naturmaterialer. 

Mange af de unikke kurve 
fra hendes bøger vil være 
til salg. Kom forbi og se de-
monstration, få inspiration 
og få et katalog med hjem 
til indkøb af materialer hos 
Tempa Håndværk på tempa.
dk

A-1256
Fat Q ApS
Standen vil have en English 
paper piecing workshop, 
hvor deltagere kan prøve 
håndværket og lave små 
ting af restesto�er.

A-1348
Fora
Årets tema hos Fora er væv/
garn. Du kan prøve billed-
væv på en kæmpevæv .
Ved siden af tilbydes der 
workshops. Der vil bl.a. være 
sashiko, en reparationstek-
nik med tråd. De forskellige 
workshops bliver slået op på 
Facebook på: Fagkursus - 
kreative håndværk.

Workshops er gratis at del-
tage i, evt. lidt betaling af 
materialer. Flere medlems-
foreninger kommer og viser 
noget af det, de tilbyder kur-
ser i. 

Stand aktiviteter



A-1312
Foraget Aslak
Snitteaktiviteter.

A-1580
Galleri 39 
Salgsudstilling af glas, male-
rier og filtet uld.
Ved Lene kloch
Desire Letman
Kirsten Stubben 

A-1362
Gammelbro Camping
/Kreativ Værksted
KREATIV VÆRKSTED har 
glædet sig til igen at holde 
drop in workshops for børn 
& voksne.

Tjek vores papirworkshop 
ud, hvor du kan lære at lave 
en crepepapirblomst.
Måske har du lyst til at dykke 
ned i perleuniverset og lave 
et fint smykke. 
Eller du kan komme og lege 
med Foam/SilkClay i nye 
udtryk.

Mærk stemningen og et lille 
udsnit af Det Kreative Værk-
sted, som holder til på Gam-
melbro Camping .

A-1327
Gavlhuset Keramik & Musik
Keramisk arbejde på dreje-
skive: Drejning på stok samt 
dekorering med begitninger.
Drejning og dekorering af 
æggebægre. Æggebægrene 
drejes “på stok” - dvs. at der 
drejes mange emner af én 
klump ler. 

Dagen efter drejning deko-
reres æggebægrene med 
begitninger dvs. lerfarver, 
der pålægges med sprøjte 
og derefter “glattes ud” med 
pensel. 

A-1540
Glimmer Paa
Lav skønne julehjerter i nå-
lefilt. Har du ikke prøvet nå-
lefilt før, er det ingen hin-
dring, det er let at lære og vi 
guider dig igennem, hvis du 

har behov for det. Prøv også 
det populære Diamond 
Paint, sjov for både børn og 
voksne.

A-1438
Grethe Vad Larsen
Jeg syr skindtasker i 3 for-
skellige størrelser med for-
skelligt motiv på forsiden. 
Da jeg bor i Ribe er nogle af 
forsiderne inspireret af lo-
kalområdet: Får fra marsken, 
sæler fra Vadehavet, ”Sort 
sol”, bindingsværk, noder 
og Mælkevejen. Desuden 
laver jeg også forsider, hvor 
”Fjordenhus” med de runde 
mursten er inspirator. 

A-1268
G-uld I/S
Kom og oplev farvegry-
derne! Hver dag vil der på 
G-ulds stand blive fremtryl-
let smukt plantefarvet garn 
med fremgangsmåder, der 
har været kendt siden oldti-
den. Håndværket hører dog 
ikke kun fortiden til, men kan 
sagtens bruges i vores mo-
derne verden. 

Kom og få garn med hjem til 
strikkeprøver, hør om vores 
mange workshops og lad 
dig inspirere af naturens far-
verigdom.

A-1321
Hanne Larsen Strik
Nye idéer og nye designs er 
altid undervejs.
Mit strikketøj er selvfølgelig 
med til Kreative Dage.
Hvis du har lyst til at se, hvad 
jeg har på pindene, så jeg 
håber jeg, at vi ses.

A-1230
HANNES patchwork
Fredag kl 13-15.
Her kan du komme og høre 
om Projekt Puttetæpper og 
hvordan du kan være med 
til at gøre en forskel. Der bli-
ver syet patchworktæpper 
til børn på julemærkehjem-
mene.

Lørdag kl 10-12
Her har du mulighed for at 
se, hvordan man nemt kan 
sy penalhuse og små kos-
metikpunge. 

Søndag kl 10-12
Restetæpper – kom og se 
de mange muligheder, der 
er for at bruge nogle af dine 
stofrester.

A-1252
Hedens Hørgarn 
v/Birgitte Møller Kristiansen
Mener du også, knipling og 
orkis ser svært ud. Så kom 
og prøv knipling eller orkis 
på Hedens Hørgarns stand 
1252. Det er nemlig ikke så 
svært :)

Se også alle de flotte model-
ler vi har med, samt mange 
forskellige tråde/garner i 
forskellige tykkelser og ma-
terialer. Tilbehør til strik, 
hækling, hakning, knipling 
og orkis.

C-2050
HELSEVÆRKSTEDET 
Strik og stress af.
Oplev meditationens ma-
giske virkning på din krop, 
mens du strikker. Jeg guider 
meditationen på scenen 
sidst på dagen.

Måske kender du det godt?
Jeg guider dig ind i din indre 
stilhed og du får redskaber 
til hjemmebrug.

Jeg er psykoterapeut og 
har guidet meditationer for 
mange gennem årene -  
bl.a. Skovmeditation og me-
ditative øvelser. 
Læs mere på
HELSEVÆRKSTEDET.dk 

A-1426
Hilda Svane Design
Bliv inspireret af mine mo-
saikarbejder.  Alt kan anven-
des, figurer, porcelæn, glas 
lampeskærme. Se prøver 
på redesign af stramaj bro-
derier. Desuden er der på 

standen udstillet et par små-
møbler dekoreret med en 
form for stil kaldet FOLK ART 
PAINTING. Måske har du et 
møbel stort eller lille der-
hjemme, der trænger til et 
helt andet personligt udtryk. 

Kom forbi og få en snak om, 
hvad du kunne tænke dig. 

A-1412
Hobbyblomsten
Forskellige ting med Evig-
hedsblomster. 
Vh. Hobbyblomsten 

A-1564
Iskov Design
Kom og lær grundlæggen-
de hækleteknikker. Magisk 
ring, fastmasker med usyn-
lige ud- og indtagninger. 
Vi hækler et lille julehjerte. 
Workshop kl. 11 og kl. 14. 
Begrænsede deltagerplad-
ser.

A-1315
Jenny Byskov Keramik
Jenny Byskov Keramik laver 
hovedsagelig brugskeramik 
i stentøj. Arbejder mest på 
drejeskive og bruger for-
skellige teknikker under gla-
seringen. Vil under messen 
demonstrere en teknik, hvor 
jeg bruger afdækning med 
tape.

C-2054 + C-2056
Jysk Bonsai Klub
Jysk bonsai Klub udstiller 
Bonsai-træer og har arbej-
dende værksted på stan-
den. Vi står til rådighed med 
hjælp, råd og vejledning om 
fremstilling og pasning af de 
små træer. 

A-1048
Kagetid
Kom og besøg Liv & Simo-
ne. Vi har alle vores bøger og 
kageudstyr med - og selvføl-
gelig en masse gode tilbud. 

Følg med ovre på @kagetid 
og se, hvad vi laver på stan-
den de forskellige dage. 



Vi er på standen alle dage og 
glæder os så meget til at se 
jer. 

Kh. Liv & Simone

C-1532
KARTÓ/ PureLife
DIY Fashion - Sy smart tøj 
til dig selv. Kom forbi vores 
stand, hvor Sus syer efter de 
nye KARTÓ snitmønstrer og 
viser sy tekniker. Få tips og 
ideer til, hvordan du bedst 
syer efter din kropstype. 
Ann fra PureLife viser, hvor-
dan man sammensætter og 
binder smukke kranse og 
buketter af tørrede blom-
ster samt hvordan du skaber 
dekorative mosbilleder til 
hjemmet.

A-1431
Katina Design
Vi planlægger løbende at 
arbejde hovedsageligt med 
sølvet, men også lidt med 
perler o.lign. I år vil vi arbej-
de en del med trådbukning 
og lave små engle, svaner 
mv.

Du kan på standen få lavet 
din helt egen unikke skyt-
sengel i sterlingsølv, som du 
kan bruge som vedhæng el-
ler ophæng.

A-1322
Keramiker Else Rasmussen
Jeg viser, hvordan man 
kan bruge mine knapper 
til smykker; armbånd, rin-
ge m.m. Jeg fortæller også, 
hvordan jeg laver mine 
“strikkede” keramikkrus.  

A-1410
keramikværkstedet 
Elly Pedersen
Jeg vil vise modellering af 
små figurer fra start til fær-
digt produkt.

A-1336
Kreativ med Ungerne
Der er fyldt med krea-in-
spiration til børn på Kreativ 
med Ungernes stand. Her 

kan børn og deres forældre 
slå sig ned og hygge sig med 
at klippe-klistre. I år er te-
maet på standen halloween, 
og Line Hvid tager den aller 
bedste halloween-inspirati-
on med. 

Børnene kan lave monstre i 
bur, kælespøgelser på glas 
eller skøre flagermus af ske-
er. Værkstedet er gratis, når 
indgang til messen er betalt.

A-1444
KREATIV STRIK NOLIMITS
I år vil jeg kunne tilbyde ud-
stilling og arbejdende værk-
sted på min stand. Jeg vil 
også være at møde på sce-
nen alle 3 dage. Jeg vil tage 
imod dig med mit bedste 
strikkehumør og ikke mindre 
end to ny-udgivelser. 

Der vil være mulighed for at 
se mit nyeste tekstildesign. 
Som noget nyt vil der i år 
være mulighed for at købe 
nogle af mine udvalgte uni-
ka designs. Jeg glæder mig 
til at se dig . Mojn 

A-1505
Kreativt Fitnesscenter’s shop: 
Penselstrøget
Kig forbi stand nr. 1505 og 
prøv vores startkits til for-
skellige kreative aktiviteter 
indenfor tegning og ma-
ling. Vi har 8 forskellige kits 
med, du kan prøve og vores 
kunstnere sidder klar til at 
guide dig på standen.

Prøv f.eks. glowdrawing 
(selvlysende tegning) eller 
akrylink - resultatet får du 
selvfølgelig med hjem, og 
vi deler ud af erfaringer og 
gode tips og tricks.

1538
Kronborghobby
Det vil være muligt, at se 
hvordan man stryger og for-
mer Hama mini perler.

A-1214
Kroyerskvarter.dk
Crepepapirblomster i masse-
vis. Tina Krøyer fra kreablog-
gen kroyerskvarter.dk er vild 
med blomsterne og har ud-
givet en bog om, hvordan 
man laver dem. Her er både 
færdige blomster og masser 
af det lækre italienske crepe-
papir. 

Lad dig inspirere til selv at 
prøve. I løbet af dagene er 
der workshops: Lav en lille 
crepepapirblomst med mag-
net til køleskabet. Kig forbi 
standen for at se tidspunkter. 

A-1435
Kunsthåndværkergården 
Rakubrændt keramik og ovn-
formet glas; i keramik viser vi 
arbejde i pladeteknik og for-
tæller om forskellige bræn-
demetoder indenfor raku.

A-1260
Lillestrik
Kom og se min nye bog “Pas 
dig selv - Grundbog i kon-
struktion af strik”. Du har 
mulighed for at se diverse 
teknikker, der er med i bo-
gen samt alle modeller fra 
bogen. 

Kl. 10 og kl. 12 alle dage for-
tæller jeg om strikkefasthed, 
hvordan måler vi den og 
hvor vigtig det er at overhol-
de ens strikkefasthed.

A-1416
Lise Møller Design
Stofrester har vi alle - men 
hvordan kan vi udnytte dem? 
Vi giver nogle ideer.

A-1534
LiVi Strik
LiVi Strik er som sædvanlig 
klar til at vise spændende 
strikketeknikker. Vi vil flere 
gange hver dag vise, hvor 
nemt det er at strikke never-
kont, tofarvet patent, dob-
beltstrik og vævestrik. 
Har du problemer med en 
opskrift eller et bestemt 

mønster, så tag dit strikketøj 
med, så vi kan hjælpe dig vi-
dere. 

A-1024
MakeMake
På MakeMake standen de-
monstrerer vi et bredt udvalg 
af vores produkter, støbning, 
modellering og farve/pati-
neringsteknikker. Vores ho-
vedområde er materialer til 
forme af silikone, latex, algi-
nat m.v. samt støbemateria-
ler såsom gips og beton. 

Som noget særligt i år har vi 
fokus på patineringsteknik-
ker. Kom og se, hvor nemt 
det er at skabe fede resul-
tater. Se os også dagligt på 
scenen.

A-1340
A-1340 MAKERstudio.dk
Cricut
Kom og oplev det fantasti-
ske Cricut univers.  Se vores 
3 skæremaskiner; Cricut Joy, 
Explore og Maker, eller prøv 
en Cricut Easypress varme-
presse.  

Der vil løbende være spæn-
dende demoer og works-
hops, tidsplan kan ses på 
standen.  

Se juletræskugler, papir-
blomster, kort, navnemærker, 
tekstiltryk, æsker, balloner, 
emballage, klistermærker, 
gravering, skilte og puslespil 
i træ og meget meget mere. 

A-1421
Mandala Create
Mandala Create er kreativ leg 
for både børn og voksne. 

På standen vil der blive vist, 
hvordan man selv kan skabe 
fantastiske mønstre og sjove 
væsner med Mandala Create 
og der vil være mulighed for 
selv at prøve. 

Her kan I få tips og rådgiv-
ning af designeren Mette 
Østberg, som har udviklet og 



står bag hele Mandala Crea-
te konceptet. Mandala Crea-
te kan kun købes på standen 
og på mandalacreate.dk 

A-1317 
MARGIT K 
Jeg designer tørklæder, som 
bl.a håndvæves, derfor for-
tæller jeg om, hvordan tør-
klæderne er vævet og, hvilke 
materialer, de er vævet i. På 
standen kan man også prø-
ve at væve på en lille enkel 
væv og derved få en forstå 
for vævens enkle virkemåde.

A-1214 
Monrads Kreativ energi ApS
Med tusch-ballade kan du 
udrette små mirakler. Kom 
og prøv det i mini-udga-
ve hos Christina Monrad fra 
Kreativenergi.dk på stand 
A-1214. 
Oplev hvordan fl ydende 
tusch kan blive til fantasiful-
de billeder med små virke-
midler i form af en gammel 
bog, snor og fl ydende tusch. 
Kig forbi standen for at se 
tidspunkter for workshop. På 
standen kan du også købe 
materialer og Christinas bog 
om tusch-ballade.

A-1352 
Norbak ApS 
Der vil være masser af 
smagsprøver på mange af 
vores forskellige lækre pro-
dukter, bl.a. Kuhbonbon, 
Kitco Stix og Love Manuel-
la kageblandingerne, samt 
masser af gode tilbud. Der-
udover vil vi præsentere de 
nye Love Manuella produk-
ter, som er lavet i samarbej-
de med Bahne. 

A-1572 
Nostalgipaalandet.dk 
Vi viser hvordan du bruger 
vores kreative kvalitetsma-
linger mm. Kig Forbi :-)

A-1246 
NørgaardNørgaard 
Kom forbi og lav dit eget 
kort!

A-1422 
OhDeer 
Vi vil i det arbejdende værk-
sted på standen fremstille 
smykker i ler/perler. OhDeer 
smykker er alle håndlavede, 
primært i smykkeler – i en 
proces, hvor vi først former 
smykkeleret i farver vi pri-
mært selv blander. Heref-
ter brændes leret og slibes 
eventuelt inden, det sættes 
sammen med metaller som 
messing, sølv og stål. Vi har 
hvert eneste smykke i hån-
den mange gange inden det 
færdige resultat.

A-1038 
Panduro Hobby A/S 
Hos Panduro kommer Anja 
Takacs alle dage og laver 
”Sjov med HAMA perler” – 
Lav din egen perlefi gur.

A-1526 
PaperMatrix 
Kom og fl et unikt dansk pa-
pirfl et, som du aldrig har 
prøvet det før. PaperMatrix 
afholder drop in - works-
hop og viser, hvordan de-
res smukke værker bliver til. 
Anna Schepper, arkitekt og 
forfatter, instruerer interes-
serede i de nyeste fl ettetek-
nikker. Vi har i år særlig fokus 
på det fl ettede kræmmer-
hus, som du bl.a. kan bli-
ve introduceret til på vores 
workshop. 

A-1044 
Patchwork Kælderen 
Kom og sy patchwork i hån-
den over pap.

A-1026 
Perleboxen 
Hos Perleboxen laver vi per-
lesjov. Vi arbejder både med 
Hama Midi og Hama Mini. 
Ud fra færdige mønstre kan 
du bygge en sjov søhest el-
ler en af de andre søde fi -
gurer, som du selvfølgelig 
får med hjem. Søndag laver 
vi Halloween tema, hvor du 
kan lave spøgelser og hekse 
i selvlysende farver. 

Du kan også købe perler og 
fl otte mønstre. Du fi nder 
vores stand tæt ved hoved-
indgangen, stand 1026.

A-1266 
Perlemagi
Perlemagisk workshop i hele 
messens åbningstid. Perle-
magi er en sjov og meget 
anderledes måde at lege 
med HAMA© rørperler på. 

Teknikken er super nem at 
lære og når perlepladen er 
strøget, sætter kun fantasien 
grænser for, hvad man kan 
bruge perlemagi til. 

På Kreative Dage kan børn 
og voksne lave halskæder - 
amuletter - blomster - snur-
retoppe og meget mere. 

VI glæder os til at se Jer.

C2030 + C2032 
Pilefl ettere Fyn/Jylland 
Flettekredsene fra Fyn og 
Jylland udstiller og sælger 
vores færdige produkter, 
stort og småt i pilefl et. 

Igen i år afholder vi works-
hops, hvor publikum for et 
mindre beløb kan fl ette en 
lille ting under kyndig vejled-
ning. Som særlig gæst har vi 
i år inviteret Tempa Hånd-
værk til at udstille sammen 
med os. Tempa er kendt for 
sine mange fi ne modeller og 
mange forskellige naturma-
terialer. 

A-1562 
RK´s Festudlejning 
Salg af 3D ark, karton, m.m. 
til den kreative person.

A-1323 
RM-Design 
Alt inden for det kreati-
ve, porcelænsmaling, UV 
epoxy, smykker, papmache, 
decoupage, Tegninger på 
bestilling (ikke portrætter), 
malerier på bestilling. 

A-1338 
Skaberlyst / Synoter 
Få et sytip. På Skaberlyst 
standen kan du komme 
forbi og få sparring på helt 
konkrete syprojekter, du er 
i gang med. Dameskrædder 
Signe Eriksen står klar med 
vejledning og gode sytips, 
når hun ikke er på scenen og 
holde foredrag (se program-
met for scene 3). 

Du kan også få hjælp til at få 
taget dine mål og vejledning 
i at vælge den rigtige stør-
relse symønster, når du syr 
til dig selv. 

A-1415 (a) 
Smykke Design By Mette P
Jeg tilbyder rensning og 
forgyldning af dine “slidte” 
smykker. Mens du går rundt 
og bliver inspireret af de 
dygtige udstillere, sørger jeg 
for at dine smykker bliver fri-
sket op, så de bliver som nye 
til MESSEPRIS. Jeg forgylder 
med 14 karat guld.

Du vil kunne se mig arbej-
de med forskellige smykke 
fremstillinger i sølv og guld.
Der er her mulighed for at 
købe Dansk Håndværk, lavet 
på eget værksted.

A-1434 
Stars’n’Stu�  
På standen kan du se mig 
folde modulorigamistjer-
ner - fortrinsvis af typerne 
Aurelius og Omega. Jeg vil 
vise hele processen fra start, 
hvor papiret udvælges og 
skæres til, foldning af mo-
duler og samling af modu-
lerne til en stjerne. 

På standen har du mulighed 
for at købe forskellige sam-
lesæt/kits til stjernefoldning. 
Jeg sælger desuden færdige 
stjerner og har også et ud-
valg af andet ‘Stu� ’ med. 
stjerner og har også et ud-
valg af andet ‘Stu� ’ med. 



A-1302 
Stof & Sy 
På stand 1302 Stof & Sy kan 
du se og prøve et stort ud-
valg af Clover fantastiske sy-
tilbehør.

Hvad er en sømrulle, kan 
en sømguide bruges på 
min symaskine o.s.v. Disse 
spørgsmål besvares og du 
kan få lov selv at prøve de 
spændende redskaber hele 
dagen.

A-1300 
Stofgåsen 
Fredag, lørdag og søndag 
kl. 10 og 14, Grib kludebun-
ken, genbrug resterne, skab 
patchwork og quilt på en 
anderledes måde. En god 
måde at komme i gang med 
at sy for både voksne og 
børn.

KL. 12 og 16, søndag dog kl. 
15, Sy patchwork ind i be-
klædning. Vi viser teknikker 
/ idéer på en tunika. Vi skæ-
rer i stof, syr Patchwork og 
leger med farver, så længe 
messen er åben udover de 
nævnte demonstrationer.

A-1271 
Sysleriget - Håndfarvet Garn 
Hos Sysleriget fi nder du 
eksklusivt håndfarvet garn i 
smukke og unikke farver. Vi 
farver alt garnet selv på læk-
re garnbaser i høj kvalitet.  
Du kan bl.a. fi nde merino-
uld, silke og vores certifi ce-
rede silk mohair. 

Kom forbi vores stand og 
se på nogle af vores mange 
opstrikkede modeller. Der er 
rig mulighed for at se for-
skellige farver og kombina-
tioner i brug.
Vi glæder os til at se jer :) 

A-1022 
Tante Grøn
Hos os fi nder du strikke – 
og hækleopskrifter samt et 
stort udvalg af strikketilbe-
hør. Vi har medbragt skønne 

garnkvaliteter i en stor far-
veskala, som giver rig mulig-
hed for kreativitet og masser 
af leg med farver og sam-
mensætninger. På standen 
er medbragt vores nyeste 
opskrifter samt gode klassi-
kere. 

Vi demonstrerer også for-
skellige spændende strikke-
teknikker og tidspunkterne 
fremgår på standen. 

A-1418
Tekstilmagi 
Hos Tekstilmagi fi nder du 
luksus materialer til dit hånd-
arbejde. Håndfarvet broderi-
garn og unikke tekstiler til 
broderi, fi ltning og syning. 
De håndmalede og trykte 
sto� er, sto� er med sunprint 
og ecoprint sælges i større 
og mindre stykker. 

Kom og hør om Tekstilma-
gis online Broderisalon og 
oplev demonstrationer af frit 
håndbroderi. Se udstillingen 
med temaer fra Broderisalo-
nen og kunsthåndværk. 

A-1210 
Three Scoops Design 
Hos Three Scoops fi nder 
du inspiration til at lave dine 
egne kort, indbydelser og 
andet kreativt med design-
papirer, stempler, die-cut-
ting og farvelægning. Kom 
forbi standen og se os i ak-
tion eller prøv selv ved vores 
demobord. Se program på 
standen. 

A-1000 
Trædrejerbutikken 
Vi får Martin Saban-Smith fra 
Hampshire Sheen products 
i England, til at stå og lave 
demoer på standen i løbet af 
alle 3 dage. 

Han drejer lidt, viser hvordan 
man farver sit træ og be-
handler efterfølgende.
Martin er registreret profes-
sionel trædrejer i England. 

A-1432 
Ulla Hermansen Smykker 
Design og fremstilling af guld 
og sølvsmelteringe. Kom 
med gammelt sølv/ guld og 
få designet og fremstillet din 
egen personlige ring. Frem-
stilling af unikafi ngerringe 
med stene og brillianter.

C-2038 
uniqa Blomsteratelier 
Oplev et inspirerende uni-
vers af naturmaterialer, der 
trylles om til fade, vaser, 
moderne juledekorationer, 
kranse og andet blomster-
design af blomsterdesigner 
Jette Vrængmose, der er 
Danmarks førende specialist 
i limteknik. 

På standen kan du opleve 
visne stauder, tørre fyrrenåle 
og havea� ald få helt nyt liv, 
og bagefter vil du opleve på 
naturen med nye øjne. 

A-1514 
VERITAS 
VERITAS byder indenfor til 
kreativ udfoldelse. Bliv inspi-
reret til dit næste syprojekt - 
nybegynder som øvet. 

Besøg vores farverige univers 
og afprøv vores spænden-
de og brede sortimentet af 
symaskiner. Der vil løbende 
blive demonstreret teknikker 
og syprojekter på vores ma-
skiner, så vi håber, at I kigger 
forbi. På standen vil du kunne 
møde @krudseduller og få et 
indblik i hendes syunivers.

A-1206 
Video-bog.dk 
Under hele messen er der 
mulighed for at få vist, hvor-
dan man nemt og hurtigt kan 
lave videoer ud fra sine per-
sonlig billeder og videoer fra 
mobiltelefonen.

A-1108 
Zinkbakken.dk Aps 
Salg af haveartikler, hjerter, 
foderautomater, bakker til 
dekorationer mv. 

A-1116 
Ønskefe Broderi 
Ønskefe tilbyder workshops i 
fl ere broderiteknikker. Du kan 
blandt andet komme godt fra 
start med sortsyning, blive 
dus med fl ettesting og lære 
enkle monteringsfi fs. 

Kom og se de nyeste kits og 
bøger. Svælg i lækkert brode-
regarn og skønne metervarer 
til dit broderi, og få inspiration 
med hjem til skønne, farveri-
ge projekter med nål og tråd. 
Vi glæder os til at se dig på 
stand A-1116.

dan man nemt og hurtigt kan 
lave videoer ud fra sine per-
sonlig billeder og videoer fra 
mobiltelefonen.

møde @krudseduller og få et 

Under hele messen er der 

ge projekter med nål og tråd. 
Vi glæder os til at se dig på 
stand A-1116.



A-1000 Trædrejerbutikken

A-1002 Det Søde Liv

A-1006 Bankegaarden Patchwork

A-1008 Den lille Lade

A-1010 Platwerk

A-1014 PapirUlven

A-1018 Stofhallen

A-1020 Gittea patchwork

A-1022 Tante Grøn

A-1024 MakeMake.dk

A-1026 Perleboxen

A-1028 AMOK1

A-1030 MARSØ ART

A-1032 Tina Design

A-1034 Stofmøllen Aastrup

A-1038 Krea By Anja Takacs

A-1038 Min kreative verden

A-1038 Panduro Hobby A/S

A-1040 Butik Kastanja

A-1042 Amaida.dk 
- Smykkematerialer & Perler

A-1044 Patchwork Kælderen

A-1046 Dr. Oetker - Kagerullen

A-1048 Kagetid

A-1100 Almuegaardens Bolchekogeri

A-1102 STOF2000 A/S

A-1106 Gavlhuset

A-1108 Zinkbakken.dk ApS

A-1112 Disaheim

A-1114 By Ditte Julie

A-1116 Ønskefe Broderi

A-1118 Alt om Håndarbejde 
- Strikkemagasin

A-1118 Alt om Håndarbejde 
- Symagasin

A-1118 Burda Nordic A/S

A-1118 Burda Style

A-1118 Kreativ Strik

A-1120 Beady System

A-1122 KJÆRGAARD SYMASKINER

A-1126 Conrex ApS

A-1128 Quipa

A-1130 By Houlind

A-1134 Ellens Patchwork

A-1136 BageBixen.dk

A-1138 Denwax

A-1140 Magasinet Lækkerier

A-1141 Syhjørnet

A-1142 Center for Smykkeformgivning

A-1144 Hornvarefabrikken

A-1146 Odense Designakademi

A-1148 UNICEF Danmark

A-1150 Den Historiske Miniby

A-1152 BL-Design

A-1200 Bøgelund Patchwork

A-1202 Madsen Textil

A-1204 Karen Klarbæk

A-1206 Nord Advertising as

A-1206 Video-bog.dk

A-1208 StofShop.dk

A-1210 Three Scoops Design

A-1214 Kroyerskvarter.dk

A-1214 Monrads Kreativ energi ApS

A-1216 Uldbutikken

A-1218 Dhe Skjern efterskole

A-1220 Guldager Symaskiner

A-1220 systing.dk

A-1222 Anla Glas A/S

A-1224 Kagedeko ApS

A-1226 Blikfang Optik

A-1228 SKOVTEX A/S

A-1230 HANNES patchwork

A-1232 Alice & Saven

A-1232 DEvent

A-1232 Krølhjernerne

A-1232 Peos.dk

A-1234 Frk. Hansens idé

A-1236 A Knitters World

A-1238 Toplay/Xsystems

A-1240 Ves-Design

A-1242 KAZURI Scandinavia

A-1244 SengeSpinderiet ApS

A-1246 NørgaardNørgaard

A-1250 Den Hvide Butik

A-1252 Hedens Hørgarn 

A-1254 Foreningen Knipling i Danmark

A-1256 Fat Q ApS

A-1258 Fund & Krea

A-1260 Lillestrik

A-1262 Krea Deluxe

A-1264 Broderist.com

A-1266 Perlemagi

A-1268 G-ULD I/S

A-1270 Tille’s 
- Værksted for håndarbejde

A-1271 Sysleriget - Håndfarvet Garn

A-1276 Louis Nielsen Fredericia

A-1280 Geilsk

A-1282 Dorch & Danola A/S

A-1283 Hanne Falkenberg

A-1283 Önling ApS

A-1300 Stofgåsen

A-1302 Stof og Sy

A-1303 Kathrine Juul Faudel

A-1303 Marie-Louise Kristensen

A-1303 Shokochok

A-1304 Singer Danmark A/S

A-1306 Strikkeriet

A-1308 Whoopcycle

A-1309 Børstegården

A-1310 Søstrene Å

A-1311 creativacph / Runt

A-1312 Foraget Aslak

A-1313 Thydesign // Mona Thy

A-1314 GlasKlartArt

A-1315 Jenny Byskov Keramik

A-1316 Pia Laursen

A-1317 Margit K

A-1318 Indal’s Keramik

A-1319 Bent Bøjgaard, Stensliber

A-1320 Birkedal Lertøj

A-1321 Hanne Larsen Strik

A-1322 Keramiker Else Rasmussen

A-1323 RM Design

A-1324 Hobbyrummet

Kvik LISTEN



A-1325 ARTivity ApS 

A-1326  Laila Petersen Skind 

A-1327  Gavlhuset Keramik & Musik 

A-1330 Peter Larsen Ka� e A/S 

A-1332  Krebs Glas 

A-1334 Cerama A/S 

A-1336 Kreativ med Ungerne 

A-1338 Skaberlyst / Synoter 

A-1340 Cricut 

A-1340 MAKERstudio.dk 

A-1342 Fredericia Husfl idsforening 

A-1344 Danmarks Dufte ApS 

A-1348 FORA 

A-1349 Ladybug Yarn 

A-1350 Carelax Danmark 

A-1352 NORBAK ApS 

A-1360 HD Børster 

A-1362 Gammelbro Camping
 /Kreativ Værksted 

A-1400 Frk. Fines garn 

A-1401  Spindelvæven 

A-1402 Depotgården 

A-1404 CA-WES 

A-1406 Maleworkshop 

A-1408  Silkes Nørklerier 

A-1409 Ancilla 

A-1410  keramikværkstedet 
 Elly Pedersen 

A-1411  by Nyboe 

A-1412  Hobbyblomsten 

A-1413  Susses Spindehjørne 

A-1414  HG Arbejde 

A-1415  Smykke Design By Mette P 

A-1416  Lise Møller Design 

A-1417  Human Face Trading & Projects 

A-1418  Tekstilmagi 

A-1419  Uniqua 

A-1420  Læderværkstedet 

A-1421  Mandala Create 

A-1422  OhDeer 

A-1423  Sweet Lily 

A-1424  Unika Smykker 

A-1425  Dot-Design 

A-1426  Hilda Svane 

A-1429 Naturværkstedet
 /Rosen Keramik 

A-1430 E M • M A S 

A-1431  Katina Design 

A-1432  Susanne Kofoed 

A-1432  Ulla Hermansen Smykker 

A-1433  Merrilldesign 

A-1434  Stars ´n´Stu�  

A-1435  Kunsthåndværkergården 

A-1436  Smilspreder 

A-1437  Pliio 

A-1438  Grethe Vad Larsen 

A-1440 Elleve Elleve ApS 

A-1442 Nordisk Saltskrub 

A-1444  KREATIV STRIK - NO LIMITS 

A-1452 Kræftens Bekæmpelse 

A-1502 Garn-Garagen.dk 

A-1502 garnpusher.dk 

A-1505 Kreativt Fitnesscenter’s shop:  
 Penselstrøget 

A-1506 ColArt 

A-1508 JUKI Nordic 

A-1510 Genesis 

A-1512 Annemette Voss Fridthjof IVS 

A-1514 Veritas 

A-1516 STOF & STIL/Selfmade 

A-1518 STOF & STIL/Selfmade 

A-1520 Allan’s Symaskiner 

A-1522 Pretty Simple

A-1524 Juels.dk 

A-1526 PaperMatrix ApS 

A-1528 World of Comfort ApS 

A-1532 KARTÓ 

A-1532 Pure life 

A-1534 Livi Strik 

A-1536 DreamLitt ApS 

A-1540 Glimmer Paa 

A-1544 Spruttegruppen.dk 

A-1548 Selvtid 

A-1550 Nuts´N More ApS 

A-1552 Yogi Frogi 

A-1554 LindayKnits 

A-1556 Butik Nymann 

A-1558 Brodøsens Værksted 

A-1560 Drømmepuden 

A-1562 RK´s Festudlejning 

A-1564 Iskov Design 

A-1568 Håndarbejdsbøger.dk 

A-1572 nostalgipaalandet 

A-1574 Brogaard Isheste og Strik 

A-1576 Kastaniestrik 

A-1578 PR Chokolade A/S 

A-1580 Desire Letman 

A-1580 Galleri 39 

A-1580 Kirsten Stubben 

A-1580 Lene Kloch 

C-2000 Pandekagehuset Løkken 

C-2010 Arizona Food 

C-2024 Historisk Håndværk 

C-2026 VendelboDesign 

C-2030 Pilefl ettere Fyn/Jylland 

C-2032 Pilefl ettere Fyn/Jylland 

C-2034 Filteforeningen Grima 

C-2038 Uniqa Blomsteratelier 

C-2040 Trøstemus gruppen 

C-2042 Else Marie Pedersen 

C-2046 Herre strikke Lounge 

C-2046 SWAGKNIT 

C-2048 Håndværk og Historie 

C-2050 Helseværkstedet 

C-2054  Jysk Bonsai Klub 

C-2056 Jysk Bonsai Klub 

I-100 Bergstedt’s Bageri 

U-100 Alice & Saven 

Kvik LISTEN

C-2032 Pilefl ettere Fyn/Jylland 

C-2034 Filteforeningen Grima 

C-2038 Uniqa Blomsteratelier 

C-2040 Trøstemus gruppen 

C-2042 Else Marie Pedersen 

C-2046 Herre strikke Lounge 

C-2046 SWAGKNIT 

C-2048 Håndværk og Historie 

C-2050 Helseværkstedet 

C-2054  Jysk Bonsai Klub 

C-2056 Jysk Bonsai Klub 

I-100 Bergstedt’s Bageri 

U-100 Alice & Saven 
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A-1236 
A Knitters World 
Danmarksgade 7a 
9690 Fjerritslev 
Tlf: 51505721 
aknittersworld.dk

A-1232 +U-100 
Alice & Saven   

A-1520 
Allan’s Symaskiner 
Dagmarsgade 4 
6760 Ribe 
Tlf: 23111013 
symaskineland.dk

A-1100 
Almuegaardens 
Bolchekogeri 
Landevejen 4 
4700 Næstved 
Tlf: 55760099
almuegaarden.dk

A-1118 
Alt om Håndarbejde 
- Strikkemagasin 
Nørregyde 3 
6000 Kolding
altomhaandarbejde.dk 

A-1118 
Alt om Håndarbejde 
- Symagasin 
Nørregyde 3 
6000 Kolding  
altomhaandarbejde.dk

A-1042 
Amaida.dk 
Smykkematerialer & Perler 
Absalonsgade 24b 
9000 Aalborg 
Tlf: 31213676 
amaida.dk

A-1028 
AMOK1 
Runegårdsvej 2 
8270 Højbjerg 
Tlf: 93972014 
amok1.dk

A-1409 
Ancilla 
Gørklintvej 8 
6670 Holsted 
Tlf: 22307010 
ancilla.dk

A-1222 
Anla Glas A/S 
Nørreskov Bakke 107 
8600 Silkeborg 
Tlf: 86804288
anlaglas.com

A-1512 
Annemette Voss Fridthjof IVS
Lindegårdsvej 8, st. tv 
2920 Charlottenlund 
Tlf: 61675727 
annemettevoss.dk

C-2010 Arizona Food 
Århusvej 42 
8963 Auning 
Tlf: 21807954 
djursfestivalfood.dk

A-1325 ARTivity ApS 
Alfred ChristensensVej 9b 
2850 Nærum 
Tlf: 28446871 
artivity.dk

A-1136 
BageBixen.dk 
Gammelbrovej 4 
6100 Haderslev 
Tlf:50442425 
bagebixen.dk

A-1006 
Bankegaarden Patchwork 
Landevejen 97, Damsbo 
Skov 
5683 Haarby 
Tlf: 24220068 
bankegaarden.dk

A-1120 
Beady System 
Ibsvej 2 
6000 Kolding 
Tlf: 23601029 
beady.fun

A-1319  
Bent Bøjgaard, Stensliber
Helgesvej 17 
7400 Herning 
Tlf: 23286644 

I-100 
Bergstedt’s Bageri 
Jyllandsgade 10 
7000 Fredericia 

A-1320 
Birkedal Lertøj 
Middelfartvej 569 
5491 Blommenslyst 
Tlf: 21240828 
birkedal-ler.dk

A-1152 
BL-Design 
Brædstrupvej 63 
7160 Tørring 
Tlf: 42346075 

A-1226 
Blikfang Optik 
Erritsø Bygade 97 
7000 Fredericia 
Tlf: 61372930 
blikfang-optik.dk

A-1264 
Broderist.com 
Ole Rømers Gade 46 
8000 Aarhus C 
Tlf: 24268403 
broderist.com

A-1558 
Brodøsens Værksted 
IsaÄ ordsgade 13 
2300 København S 
Tlf: 21652070 
bettinaandersen.dk

A-1574 
Brogaard Isheste og Strik 
Dueoddevej 9 
3730 Nexø 
Tlf: 60108866 
brogaardensisheste.dk

A-1118 
Burda Nordic A/S 
Albuen 23 
6000 Kolding 
Tlf: 60160008 
altomhaandarbejde.dk

A-1118 
Burda Style   

A-1040 
Butik Kastanja 
Lunden 10 
5320 Agedrup 
Tlf: 62251014 
kastanja.dk

A-1556 
Butik Nymann 
Margrethelundvej 22 
8550 Ryomgård 
Tlf: 25732301 
butiknymann.dk

A-1114 
By Ditte Julie 
Esplanaden 12, 3. sal 
1263 København K 
Tlf: 50727276 
dittejulie.dk

A-1130 
By Houlind 
Toldbodvej 55 
7000 Fredericia 
Tlf: 60106696 
facebook.com/byhoulind

A-1411  
by Nyboe 
Apotekervænget 20 
6000 Kolding 
Tlf: 40642968

Glæd dig
til at møde...
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A-1200 
Bøgelund Patchwork 
Bøgelundgyden 15 
5500 Middelfart 
Tlf: 64402221 
quilt-fyn.dk

A-1309  
Børstegården 
Stændergårdsvej 18 
6640 Lunderskov 
Tlf: 30260672
boerstegaarden.dk

A-1350 
Carelax Danmark 
Herstedvang 7A 
2620 Albertslund 
Tlf: 30554554 
carelaxdanmark.dk

A-1404 
CA-WES 
Østerparken 11 
2630 Tåstrup 
Tlf: 28966437
Ca-wes.dk

A-1142 
Center for 
Smykkeformgivning 
Fløevej 18 
9530 Støvring 
Tlf: 40628409 
centerforsmykkeform
givning.dk

A-1334 
Cerama A/S 
Hammerholmen 44 
2650 Hvidovre 
Tlf: 36772222 
cerama.dk

A-1506 
ColArt 
Östra Långgatan 87 
SE-61930 Trosa 
Tlf: +46733276709 
colart.se

A-1126 
Conrex ApS 
Industrivej 12 
6580 Vamdrup 
Tlf: 30427694 
conrex.dk/

A-1311  
creativacph / Runt 
Måløv Værkstedsby 106 
2760 Måløv 
Tlf: 21788938

A-1340 
Cricut
Västra Manhemsvägen 22 
SE-186 50 Vallentuna 
Tlf: +46766500436 
start2cricut.com

A-1344 
Danmarks Dufte ApS 
Blåvandvej 25 
6857 Blåvand 
Tlf: 23251641 
danmarksdufte.dk

A-1150 
Den Historiske Miniby 
Lumbyesvej 45 
7000 Fredericia 
Tlf: 20864157 
fredericiakommune.dk/
denhistoriskeminiby

A-1250 
Den Hvide Butik 
Birkemosevej 20 
5471 Søndersø 
Tlf: 64891518 

A-1008 
Den lille Lade 
Dyringhavevej 1 
7361 Ejstrupholm 
Tlf: 75772260 
denlillelade.dk

A-1138 
Denwax 
Ny møllevej 57 
7400 Herning 
Tlf: 70707250 
denwax.com

A-1402 
Depotgården 
Lollandsgade 4 
7000 Fredericia 
Tlf: 72106700 
depotgården.dk

A-1580 
Desire Letman 
   
A-1002 
Det Søde Liv 
Sømarksvej 30 
5762 Vester Skerninge 
Tlf: 21139703 
det-sode-liv.dk

A-1232 
DEvent 
Ryttergrøftvejen 46 
7000 Fredericia 
Tlf: 60528986 
facebook: deventDK

A-1218 
Dhe Skjern efterskole 
Skolebyen 11 
6900 Skjern 
Tlf: 97354044 
dhe.dk

A-1112 
Disaheim 
Højagervej 32 
5471 Søndersø 
Tlf: 31408101 
disaheim.dk

A-1282 
Dorch & Danola A/S 
Ove Gjeddes Vej 7 
5220 Odense SØ 
Tlf: 66155040
dorchdanola.dk

A-1425  
Dot-Design 
Rokkevænget 3 
5500 Middelfart 
Tlf: 30346148 
dot-design.dk

A-1046 
Dr. Oetker - Kagerullen 
Sydvestvej 15 
2600 Glostrup 
Tlf: 44945233 
Oetker.dk

A-1536 
DreamLitt ApS 
Haslegårdsvej 8-10 
8210 Aarhus V 
Tlf: 21863652 
dreamlitt.com

A-1560 
Drømmepuden 
Østrøjel 7 
2670 Greve 
Tlf: 40614162 
drommepuden.dk

A-1430 
E M • M A S 
Fyrrehøj 18 
2900 Hellerup 
Tlf: 61365189 
emmas.dk

A-1134 
Ellens Patchwork 
Villestoftehaven 142 
5210 Odense NV 
Tlf: 26259969 
ellenspatchwork.dk

A-1440 
Elleve Elleve ApS 
Møntergade 10 
1116 København K 
Tlf: 60407060 
k.dk

C-2042 
Else Marie Pedersen 
(Tempa Håndværk) 
Råghøj 31, Tæbring 
7900 Nykøbing M 
Tlf: 97769009 
tagepedersen.dk

A-1256 
Fat Q ApS 
Studehavevej 3 
4895 Errindlev 
Tlf: 25644389 
fatq.dk

C-2034 
Filteforeningen Grima 
Ny Gothersgade 22 
8700 Horsens 
Tlf: 22305040 
grima.dk

A-1348 
FORA
Gammel Kongevej 39G, 1. 
1610 København V 
Tlf: 33639600 
fora.dk

A-1312 
Foraget Aslak 
Arrebovej 4 
4760 Vordingborg 
Tlf: 42762379 
snittesiden.dk

A-1254 
Foreningen Knipling i 
Danmark 
Nørrevoldgade 57, 1. sal 
5800 Nyborg 
Tlf: 22669988 
knipling-i-danmark.dk

Glæd dig
C

D
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A-1342
Fredericia Husflidsforening
Enghavevej 9
7000 Fredericia
Tlf: 61604109
fredericia-husflid.dk

A-1400
Frk. Fines garn
Nebelvej 50
6623 Vorbasse
Tlf: 20163891
ines-garn.dk/da/

A-1234
Frk. Hansens idé
Mosevej 6
8240 Risskov
Tlf: 21958586
frkhansenside.dk

A-1258
Fund & Krea
H.J. Poulsens Allé 48
5250 Odense SV
Tlf: 28744058
fundogkrea.dk

A-1580
Galleri 39
Prinsessegade 39
7000 Fredericia
Tlf: 29806465
galleri39.dk

A-1362
Gammelbro Camping/
Kreativ Værksted
Gammelbrovej 70
6100 Haderslev
Tlf: 28555844
gammelbro.dk

A-1502
Garn-Garagen.dk
Rådhus Alle 5
8830 Ørum
Tlf: 61777222
garn-garagen.dk

A-1502
garnpusher.dk
Rådhus Alle 5
8830 Ørum
Tlf: 61777222
garnpusher.dk

A-1106
Gavlhuset
Industriparken 1
9610 Nørager
Tlf: 98654207
gavlhuset.dk

A-1327 
Gavlhuset Keramik & Musik
Møllestien 53
8000 Århus C
Tlf: 86130632
lissa.dk

A-1280
Geilsk
Horsensvej 12, Salten
8653 Them
Tlf: 23463092
geilsk.dk

A-1510
Genesis
Gækkelundsvej 14
4200 Slagelse
Tlf: 20736326
genesis.dk

A-1020
Gittea patchwork
Dalumvej 38
5250 Odense SV
Tlf: 27511644
gittea.dk

A-1314 
GlasKlartArt
Folevej 66
6510 Gram
Tlf: 22458803
glasklarart.dk

A-1540
Glimmer Paa
Ildenbankevej 17
6760 Ribe
Tlf: 61275152
glimmerpaa.dk

A-1438 
Grethe Vad Larsen
Fanningers Alle 3
6760 Ribe
Tlf: 61117391

A-1268
G-ULD I/S
Ravningvej 51
7182 Bredsten
Tlf: 81444125
g-uld.dk

A-1220
Guldager Symaskiner
Ryesgade 31
8000 Århus C
Tlf: 86134166
guldager-symaskiner.dk

A-1283
Hanne Falkenberg  
Tlf: 21252525
oenling.com

A-1321 
Hanne Larsen Strik
Rørkær 2
6580 Vamdrup
Tlf: 22724772
hannelarsenstrik.dk/

A-1230
HANNES patchwork
Tingvej 24
8881 Thorsø
Tlf: 29871074
HANNES-patchwork.dk

A-1360
HD Børster
Vildmosen 4
7860 Spøttrup
Tlf: 20467472
hd-borstenbinderi.dk

A-1252
Hedens Hørgarn 
v/Birgitte Møller Kristiansen
Smedevej 14, Vognsild
9600 Aars
Tlf: 51275147
hedenshørgarn.dk

C-2050
Helseværkstedet
Linkager 16
7300 Jelling
Tlf: 26240647   
helseværkstedet.dk

C-2046
Herre strikke Lounge  

  
A-1414 
HG Arbejde
Varnæsvej 94
6200 Aabenraa
Tlf: 50267561

A-1426 
Hilda Svane
Runddelen 18
6040 Egtved
Tlf: 24829840

C-2024
Historisk Håndværk
Kridthøjvej 19 st. tv.
8270 Højbjerg
Tlf: 28580899
maria-heel.blogspot.dk

A-1412 
Hobbyblomsten
Lynggårdsvej 28
6600 Vejen
Tlf: 22938671
facebook: Hobbyblomsten

A-1324 
Hobbyrummet
Soldalen 20, Gårslev
7080 Børkop
Tlf: 75861298
axelgraversen.dk

A-1144
Hornvarefabrikken
Storbjergvej 2
7650 Bøvlingbjerg
Tlf: 97885079
hornvarefabrikken.dk

A-1417 
Human Face Trading & 
Projects
483 Jorrisen Street Sunny-
side, 
305 Panorama
ZA-0002 Pretoria
Tlf: +27745304219
facebook:
humanfacetradingandproj-
ects

A-1568
Håndarbejdsbøger.dk 
c/o Garage
Balticagade 10, 2. th.
8000 Århus C
Tlf: 20203980
håndarbejdsbøger.dk

C-2048
Håndværk og Historie
Skårup Stationsvej 15
5881 Skårup
Tlf: 30645881

A-1318 
Indal’s Keramik
Kystvejen 19
5466 Asperup
Tlf: 64481418
indalskeramik.dk

A-1564
Iskov Design
Erikkevej 2 d
5700 Svendborg
Tlf: 20672585
iskovdesign.dk

G

H
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A-1315  
Jenny Byskov Keramik 
Jørgensbyvej 12 
6534 Agerskov 
Tlf: 30226920 
jennybyskov.wixsite.com/
keramik

A-1524 
Juels.dk 
Øsbygade 37 
6100 Haderslev 
Tlf: 24419148 
juels.dk

A-1508 
JUKI Nordic 
Vestergade 79 
5300 Kerteminde 
Tlf: 31204501 
juki.nu

C-2054 + C-2056 
Jysk Bonsai Klub 
Engvej 29 
7200 Grindsted 
Tlf: 61397109 
jyskbonsai.dk

A-1224 
Kagedeko ApS 
Ole rømers vej 18 
8670 Låsby 
Tlf: 71993108 
kagedeko.dk

A-1048 
Kagetid 
Albuen 14 
6000 Kolding 
Tlf: 22694015
kagetid.dk

A-1204 
Karen Klarbæk 
Chr. 8.s Vej 6A 
8600 Silkeborg 
Tlf: 22588589 
karenklarbaek.dk/shop

A-1532 
KARTÓ
Carl Nielsens Vej 4 
7000 Fredericia 
Tlf: 26730375 
karto.dk

A-1576 
Kastaniestrik 
Moselundvej 4 
5400 Bogense 
Tlf: 99552689 
kastaniestrik.dk

A-1303 
Kathrine Juul Faudel  
instagram: 
@kathrinejuulfaudel

A-1431  
Katina Design 
Nørregade 21 
5620 Glamsbjerg 
Tlf: 41490393 
katinadesign.dk

A-1242 
KAZURI Scandinavia 
Jordbærhaven 7 
7000 Fredericia 
Tlf: 27985824 
kazuriscandinavia.dk

A-1322  
Keramiker Else Rasmussen 
Hyltvej 42, Veddum 
9560 Hadsund 
Tlf: 24244059 
elser.dk

A-1410  
keramikværkstedet 
Elly Pedersen 
Korsgade 8A 
5560 Aarup 
Tlf: 29912589 
ellypedersen.dk

A-1580 
Kirsten Stubben   
  
A-1122 
KJÆRGAARD SYMASKINER 
Skolegade 1 
9800 Hjørring 
Tlf: 98921953 
symaskine.dk

A-1038 
Krea By Anja Takacs 
Firkløverparken 4, 3. th. 
2625 Vallensbæk 
Tlf: 31313192 
anjatakacs.dk

A-1262 
Krea Deluxe 
Houmannsvej 4a 
4690 Haslev 
Tlf: 20956687 
kreadeluxe.dk

A-1336 
Kreativ med Ungerne 
Tinghusevej 63 
3230 Græsted 
Tlf: 26294569 
kreativmedungerne.dk

A-1118 
Kreativ Strik 
Nørregyde 3 
6000 Kolding  
altomhaandarbejde.dk

A-1444  
KREATIV STRIK - NO LIMITS
Povlstoft 56 
6400 Sønderborg 
Tlf: 27643310 

A-1505 
Kreativt Fitnesscenter’s 
shop: Penselstrøget 
Theilgaards Torv 9, 1. th. 
4600 Køge 
Tlf: 20990317 
kreativtfi tnesscenter.dk

A-1332  
Krebs Glas 
Hallingebjergvej 28 
4100 Ringsted 
Tlf: 26186067 
krebsglas.dk

A-1214 
Kroyerskvarter.dk 
Tujavej 18, Stjær 
8464 Galten 
Tlf: 21701990 
kroyerskvarter.dk

A-1452 
Kræftens Bekæmpelse 
Kattegatvej 16 
7000 Fredericia 
Tlf: 24254079 
cancer.dk/fredericialokal

A-1232 
Krølhjernerne   
facebook: kroelhjernerne

A-1435  
Kunsthåndværkergården 
Birkebækvej 63 
7321 Gadbjerg 
Tlf: 75876307 
kunsthaandvaerkergaarden.
dk

A-1349 
Ladybug Yarn 
Rindsholmvej 27A 
8800 Viborg 
Tlf: 20896257 
ladybugyarn.company.site/

A-1326  
Laila Petersen Skind 
Strandbyvej 1B 8240 
Risskov 21699921 

A-1580 
Lene Kloch 

A-1260 
Lillestrik 
Stenbakken 30 
8850 Bjerringbro 
Tlf: 29252298 
lillestrik.dk

A-1554 
LindayKnits 
Chr. Richardtsvej 7 
5620 Glamsbjerg 
Tlf: 25378448 
lindayknits.dk

A-1416  
Lise Møller Design 
Havbrovej 99 
9600 Aars 
Tlf: 23320153 
lisemdesign.dk

A-1534 
Livi Strik 
Tørresager 7 
6760 Ribe 
Tlf: 25850388 
livistrik.dk

A-1276 
Louis Nielsen Fredericia 
Gothersgade 3 
7000 Fredericia 
Tlf: 9632 5204 
louisnielsen.dk

A-1420  
Læderværkstedet 
Stenurtvej 4, Vorupør 
7700 Thisted 
Tlf: 24638906 
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A-1202
Madsen Textil
Højvangsvej 9
4340 Tølløse
Tlf: 59186430
madsen-textil.dk

A-1140
Magasinet Lækkerier
Nyvej 17, st. tv.
1851 Frederiksberg
27204443
laekkerier.com

A-1024
MakeMake.dk
Pramvej 7
8940 Randers
Tlf: 86422626
makemake.dk

A-1340
MAKERstudio.dk
Gustav Johannesvej 5
2000 Frederiksberg
Tlf: 70227872
MAKERstudio.dk

A-1406
Maleworkshop
Trelde Næsvej 61
7000 Fredericia
Tlf: 75958484/24252950
piahessellund.dk

A-1421 
Mandala Create
Kringelvej 18
8250 Egå
Tlf: 86220022
mandalacreate.com

A-1317 
Margit K
Trelde Næsvej 236
7000 Fredericia
Tlf: 23457966
margitk.dk

A-1303
Marie-Louise Kristensen  
instagram: @maloukri

A-1030
MARSØ ART
Jernbanegade 42 A
4690 Haslev
Tlf: 21654212
marsoeart.dk

A-1433 
Merrilldesign
Stubbevangen 13
5700 Svendborg
Tlf: 22118432
designvonmerrill.etsy.com

A-1038
Min kreative verden  
8600 Silkeborg
Tlf: 26330794
minkreativeverden.dk

A-1214
Monrads Kreativ energi ApS
Østerbro 10
8464 Galten
Tlf: 51176172

A-1429
Naturværkstedet/ Rosen 
KeramikVester Alle 17, st. th
9500 Hobro
Tlf: 60199340

A-1352
NORBAK ApS
Gefionsvej 6 C
3400 Hillerød
Tlf: 70277259
nordbakproducts.dk

A-1206
Nord Advertising as
Skanderborgvej 232, 2.
8260 Viby J
Tlf: 29991794
nord-ad.dk

A-1442
Nordisk Saltskrub
Engdraget 4
3600 Frederikssund
Tlf: 27501957
Nordisksaltskrub.dk

A-1572
nostalgipaalandet
mortensdam 11
5400 Bogense
Tlf: 28491989
nostalgipaalandet.dk

A-1550
Nuts´N More ApS
Skelmarksvej 4
2605 Brøndby
Tlf: 21692226
nutsnmore.eu

A-1246
NørgaardNørgaard
Herningvej 47
6950 Ringkøbing
Tlf: 40292650
nørgaardnørgaard.dk

A-1146
Odense Designakademi
Ørstedsgade 28
5000 Odense C
Tlf: 66122145
odensedesignakademi.dk

A-1422 
OhDeer
Nygårdparken 80
7400 Herning
Tlf: 29730243
ohdeer.dk

C-2000
Pandekagehuset Løkken
Sdr. Strandvej 8
9480 Løkken
Tlf: 31679281
altipandekager.dk

A-1038
Panduro Hobby A/S
Postboks 240
0900 København C
Tlf: 86182222
panduro.dk

A-1526
PaperMatrix ApS
Fredensvej 9
9800 Hjørring
Tlf: 42566880
papermatrix.dk

A-1014
PapirUlven
Hovedvejen 275
4320 Lejre
Tlf: 41985192
papirulven.dk

A-1044
Patchwork Kælderen
Læssøegade 47
6000 Kolding
Tlf: 22266277
patchworkkaelderen.dk

A-1232
Peos.dk   
Peos.dk

A-1026
Perleboxen
Bjerghedevej 8
9600 Aars
Tlf: 51505445
perleboxen.dk

A-1266
Perlemagi
Dreyersvej 57
6000 Kolding
Tlf: 27281526
perlemagi.dk

A-1330
Peter Larsen Ka�e A/S
Ambolten 33 B
6000 Kolding
Tlf: 86626733
peterlarsenka�e.dk

A-1316 
Pia Laursen
Halse Ringvej 17
8210 Aarhus V
Tlf: 26845219

C-2030 + C-2032
Pileflettere Fyn/Jylland
Christiansberg 29, 1.tv
7000 Fredericia
Tlf: 40572322
pileforeningen.dk

A-1010
Platwerk
Poppelvej 71
7870 Roslev
Tlf: 20422025
platwerk.dk

A-1437 
Pliio
Grenåvej 747D
8541 Skødstrup
Tlf: 23 26 27 81
pliio.dk

A-1578
PR Chokolade A/S
Kokbjerg 29A
6000 Kolding
Tlf: 75530122
prchokolade.dk

A-1522
Pretty Simple/EEImports 
Przemyslaw Belec
ul. Boh. Wrzesnia 27/25
PL-72600 Swinoujscie
Tlf: 0048600795232
pretty-simple.eu
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A-1532
Pure life
Oven Bæltet 14
5500 Middelfart
Tlf: 20848973
pure-life.dk

A-1128
Quipa
Solbakken 44
8450 Hammel
Tlf: 26245091
Quipa.dk

A-1562
RK´s Festudlejning
Nøglens Kvarter 27
5220 Odense SØ
Tlf: 40137005
rkfestudlejning.dk

A-1323
RM Design
Majsvangen 114
7120 Vejle Ø
Tlf: 60630785

A-1548
Selvtid
Pladehals Alle 20, 3 tv
2450 Sydhavn
Tlf: 30238845

A-1244
SengeSpinderiet ApS
Sct. Bendtsgade 4
4100 Ringsted
Tlf: 22780909
sengespinderiet.dk

A-1303
Shokochok
Ekkodalen 9
6000 Kolding
Tlf: 40613373
shokochok.dk

A-1408 
Silkes Nørklerier
Østergade 37
5580 Nørre Aaby
Tlf: 69160061
facebook: Silkes Nørklerier

A-1304
Singer Danmark A/S
Lautruphøj 5-7, 2 sal, Blok 2
2750 Ballerup
Tlf: 44531333
www,pfa�.com

A-1338
Skaberlyst / Synoter
Nørrebrogade 18 B
8000 Århus C
Tlf: 24456909
skaberlyst.dk

A-1228
SKOVTEX A/S
Sandvigvej 2
7400 Herning
Tlf: 97223333
skovtex.dk

A-1436 
Smilspreder
Hastrup Bygade 18
4621 Gadstrup
Tlf: 22961066
smilspreder.blogspot.dk

A-1415 
Smykke Design By Mette P
Skærsøgårdvej 1
6600 Vejen
Tlf: 71940033
bymettep.dk

A-1401 
Spindelvæven
Strandalleen 50
5800 Nyborg
66111499
spindelvaeven.dk

A-1544
Spruttegruppen.dk
Vandmøllegårdsvej 4 Erritsø
7000 Fredericia
Tlf: 40627908
spruttegruppen.dk

A-1434 
Stars’n’Stu�
Højbovangen 20
9200 Aalborg SV
Tlf: 22757973

A-1516 +A-1518
STOF & STIL/Selfmade
Birk Centerpark 82
7400 Herning
Tlf: 70223122
stofogstil.dk

A-1302
Stof og Sy
Adelgade 123
8660 Skanderborg
Tlf: 86520245
stofogsy.dk

A-1102
STOF2000 A/S
Rødegårdsvej 180
5230 Odense M
Tlf: 27612000
stof2000.dk

A-1300
Stofgåsen
Nyvej 11
5762 Vester Skerninge
Tlf: 27610942

A-1018
Stofhallen
Elmebakken 12
5260 Odense S
Tlf: 27112095
stofhallen.dk

A-1034
Stofmøllen Aastrup
Svendborgvej 303
5600 Faaborg
Tlf: 62616888
stofmoellen.dk

A-1208
StofShop.dk
Silkeborgvej 257
8230 Åbyhøj
Tlf: 86153533
stofshop.dk

A-1306
Strikkeriet
Ekkodalen 7B
3450 Allerød
Tlf: 60223889
strikkeriet.dk

A-1432 
Susanne Kofoed
Troelsevej 211
5491 Blommenslyst
Tlf: 26807818
susannekofoed.dk

A-1413 
Susses Spindehjørne
Grønnevang 23
6560 Sommersted
Tlf: 71724105
sussesspindehjrne.com

C-2046
SWAGKNIT
Sinding Østervej 2
8600 Silkeborg
Tlf: 60198239
swagknit.dk

A-1423 
Sweet Lily
Bakkedraget 41  
6940 LEM ST 
Tlf: 41444850
sweetlily.dk

A-1141
Syhjørnet
Askelundsvej, 2 G
3600 Frederikssund
Tlf: 61276099
syhjørnet.dk

A-1271
Sysleriget - Håndfarvet Garn
Møllehatten 34
8240 Risskov
Tlf: 25328888
sysleriget.dk

A-1220
systing.dk
Møgelgårdsvej 41
8520 Lystrup
Tlf: 86225243
systing.dk

A-1310 
Søstrene Å
Havmøllevej 10
8400 Ebeltoft
Tlf: 61380355
søstreneå.dk

A-1022
Tante Grøn
Vestergade 7
5000 Odense C
Tlf: 40865069
tantegroen.dk

A-1418 
Tekstilmagi
Stenskovvej 54
4684 Holmegaard
Tlf: 22251188
tekstilmagi.dk

A-1210
Three Scoops Design
Færgevejen 4
3390 Hundested
22171604
threescoops.dk
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A-1313 
Thydesign/Mona Thy
Parallelvej 1
7100 Vejle
Tlf: 23360985
thydesign.dk

A-1270
Tille’s - Værksted for 
håndarbejde
Nøvlingvej 139
9260 Gistrup
Tlf: 81655781
tilles.dk

A-1032
Tina Design
Fjelstrupvej 35
6100 Haderslev
Tlf: 74529041
tinabonde.dk

A-1238
Toplay/Xsystems
Holmbladsvej 158600
Silkeborg
Tlf: 86854343
xsystems.dk

A-1000
Trædrejerbutikken
Hjallesegade 51
5260 Odense S
Tlf: 22178787
traedrejerbutikken.dk

C-2040
Trøstemus gruppen
Hyldemorsvej 1A
2730 Herlev
Tlf: 50603999
troestemus.dk

A-1216
Uldbutikken
Vormstrupvej 15
7540 Haderup
97452297
uldbutik.dk

A-1432 
Ulla Hermansen 
Smykker
Orevej 27
5471 Søndersø
Tlf: 27514402

A-1148
UNICEF Danmark
FN Byen - Marmorvej 51
2100 København Ø
35273800
unicef.dk

A-1424 
Unika Smykker
Søtoft 1
7620 Lemvig
Tlf: 23818697

C-2038
Uniqa Blomsteratelier
Svinøvej 42
5500 Middelfart
Tlf: 22385787
uniqablomster.dk

A-1419 
Uniqua
Lynghøjvej 38
8370 Hadsten
Tlf: 40139509

C-2026
VendelboDesign
Skelbækvej 134 F
9800 Hjørring
Tlf: 28966932
vendelbodesign.dk

A-1514
Veritas
Frederiksborgvej 64A
3650 Ølstykke
Tlf: 22459909
kreativ4.dk

A-1240
Ves-Design
Østerlarsvej 13
2770 Kastrup
Tlf: 53574860
ves-design.dk

A-1206
Video-bog.dk
Skanderborgvej 232, 2 sal
8260 Viby J 
Tlf: 51951240  
video-bog.dk

A-1308 
Whoopcycle
Tornbjerg 33
8732 Hovedgård
Tlf: 23354279
whoopcycle.dk

A-1528
World of Comfort ApS
Ørestads Boulevard 73
2300 København S
Tlf: 26200045
worldofcomfort.dk

A-1552
Yogi Frogi
Støden 1
4000 Roskilde
Tlf: 20810175
yogifrogi.dk

A-1108
Zinkbakken.dk ApS
Ole Rømers Vej 16
8670 Låsby
Tlf: 93633701
zinkbakken.dk

A-1283
Önling ApS
Rosenkæret 14,2
2860 Søborg
Tlf: 21252525
oenling.com

A-1116
Ønskefe Broderi
Ørumvej 112, Sdr. Ørum
7840 Højslev
Tlf: 29808474
oenskefe.dk

Der tages forbehold for fejl 
og mangler
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