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Efter en bragende succes mandag aften med 40 deltagere til workshoppen »Flid, fedt og snyd« på centralbiblioteket i Flensborg 
tog strikkedesigner Lene Randorff tirsdag turen til Slesvig. 
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Slesvig. Det var forår, da Le-
ne Randorff og hendes mand 
rejste de mere end 8600 kilo-
meter til landet med de man-
ge kirsebærtræer. I den kor-
te periode, hvor blomsterne 
springer ud, har børn og un-
ge fri fra skolen. Det er tradi-
tion i Japan, at familier bre-
der store blå presenninger 
ud under træerne og spiser 
picnic sammen. Det bringer 
nemlig held, at de hvide, rø-
de og lyserøde blomsterblade 
falder daler ned over famili-
en. Det spektakulære syn af 
de ulastelige parker i Tokyo 
førte til strikkedesignet Sa-
kura. Blusen er strikket af 
lyserødt highland-uld og har 
små blomster-lignende kant-
ninger.     

Det var turen til Japan, 
som strikkedesigner Lene 
Randorff fortalte om, da hun 
tog turen til det danske bib-
liotek i Slesvig. Hun berette-
de om sin rejse til Japan, som 
inspirerede hende til ti strik-
kedesigns, som hun skrev 
om i bogen Rød. 

På biblioteket var omkring 
ti deltagere, som næsten alle 
havde håndstrikkede bluser 
på. Deltager Susanne Peter-
sen blev fas cineret af desig-
net, Sakura, og gik i gang 
med opskriften efter foredra-
get. Hun startede godt ud, 
men blev lidt forvirret efter 
et par minutter. 

- Sådan er det at designe 

bluser. Nogle gang starter jeg 
et projekt og ser først, at det 
ikke duer på halvvejen, og 
så må jeg starte forfra, siger 
Lene Randorff, der fremhæ-
vede, at Sakura-designet spe-
cielt udfordrende. 

Turen til Japan var en 
hvirvelvind af udfordringer, 
spænding og fascination - ved 
aftensmaden, på vandreture-
ne til templerne og rundt i 
Tokyos gader. I den myldren-
de storby viste en ung pige 
Lene Randorff rundt til fire 
garnbutikker for at kigge på 
de japanske materialer. 

- Byen er fyldt med små ga-
der, skiltene er på japansk, 
og de fleste japanere taler ik-
ke engelsk, fordi de hovedsa-
geligt lærer at skrive og læse 
engelsk i skolen og er lidt ge-
nerte, når de skal tale. Den 
japanske perfektionisme 
hjælper dem ikke på et om-

råde. Derfor fik jeg den unge 
pige til at guide mig rundt i 
Tokyo, forklarer strikkedes-
igneren. 

Det var alt lige fra zen-de-
signs i de blomstrende japan-
ske haver til det rød-hvide 
japanske flag, Nisshoki, den 
traditionelle kimono-dragt 
samt den moderne ungdoms-
kultur, kogal - hvor kvinder 
klæder sig i skolepigeunifor-
mer - der blev til specifikke 
designs til bogen Rød. Der-
til kom også de blomstrende 
kirsebærtræer og det impo-
nerende Fuji-bjerg.

Tid til at dele viden
Da Lene Randorff og de ti del-
tagere begyndte at strikke, 
startede sparringen. De fle-
ste var nemlig strikkepassi-
onerede og hev flere tips og 
tricks ud af ærmet. 

Anette Dybdal forklare-

de, hvordan hun har prøvet 
kræfter med solfarvning af 
garn. Flere danske strikke-
stjerner lægger videoer ud, 
som viser, hvordan man for-
mer garnet til et fed, bejdser 
garnet og lægger det i en væ-
ske med for eksempel farve-
krap, valnød og birk for at 
give det rød-brune nuancer. 
Det er ikke kun solens kræf-
ter, som kan kick-starte pro-
cessen, det kan mikrobølge-
ovnen også.   

Sådan forløb den næste ti-
me på det danske bibliotek.

Glad for teknikker
Lene Randorff er teknik-
nørd. Derfor indeholder de 
15 bøger, som hun har ud-

givet inden for de seneste 
ni år, de mange workshops, 
messebesøg og YouTube-vi-
deoer gerne lidt ekstra strik-
keteknikker. Strikkeelskere 
fra så langt væk som Argen-
tina og Rusland følger Lene 
Randorffs YouTube-kanal. 

- Jeg lavede videoerne til 
danskerne og tænkte ikke 
over, at man ikke behøver 
at kunne sproget for at læ-
re teknikkerne. Min argen-
tinske ven skriver gerne tak 
for videoerne, da de hjælper 
hende, siger Lene Rendorff.

Videoen om at sy skuldre 
sammen er set mere end en 
halv million gange. Den og 
flere andre blev også introdu-
ceret på det danske bibliotek 

i Slesvig.
Lene Randorff er uddannet 

håndarbejdslærer. Efter 20 år 
som forstander i efterskole-
livet havde hun svært ved at 
forlige sig med folkeskolen, 
så hun begav sig ud på en ny 
rejse. Og siden 2011 har hun 
arbejdet fuldtids med at de-
signe, skrive bøger, tage til 
messer og holde workshops. 

- Jeg har valgt at stå på fle-
re ben, så indkomsten er me-
re stabil, forklarer hun. 

Det har været en klog stra-
tegi, for da coronapande-
mien brød ud, blev mange 
messer og workshops aflyst 
- eller deltagerantallet skåret 
ned. Salget på webshoppen 
stormede dog frem.  

På strikkerejse til Japan

Efter foredraget strikkede og delte alle tips med hinanden. 
Her fortæller deltager Anette Dybdal (t.h.) om sine solfarv-
ningserfaringer med strikkedesigner Lene Randorff (m.) og 
de andre. 

Lene Randorff er uddannet håndarbejdslærer og er indehaver af firmaet Lillestrik. Siden 2011 har hun arbejdet fuldtid med at designe, sælge sine egne designs 
og bøger samt holde kurser i hele Danmark - og Sydslesvig. Strikkedesigner Lene Randorff fortalte om sin strikkerejse til Japan og hjalp bagefter deltagerne 
med at prøve nogle af alle de teknikker, som hun skriver om i bogen Rød, der er inspireret af turen til Japan. Workshoppen foregik på det danske bibliotek i Sles-
vig. Fotos: Lars Salomonsen

Deltager Anette Dybdal strikker, imens hun lytter til strikkedesigner Lene Randorffs foredrag 
om rejsen til Japan. Turen gav nok inspiration til så mange nye designs, at hun gjorde dem til 
en strikkebog, der hedder Rød. 

Nach großem Erfolg am 
Montagabend mit 40 
Teilnehmern beim Work-
shop »Flid, fedt og snyd« 
in der Dansk Central-
bibliotek in Flensburg 
machte sich die Strick-
designerin Lene Randorff 
am Dienstagabend auf 
den Weg nach Schleswig. 
Hier erzählte sie von ih-
rer Reise nach Japan, die 
sie zu zehn Strickentwür-
fen für ihr Buch Rød ins-
pirierte. Anschließend 
hatten die Teilnehmer 
reichlich Gelegenheit, 
die vielen Techniken aus-
zuprobieren.


