
Hvil ken er best?
Fa mi li ens le se re heier på sine lo ka le garn bu tik ker!  
Vi fort set ter å pre sen te re noen av for slage ne som  
kom mer inn. Hvil ke som blir med til fi na len, pluk kes ut  
av re dak sjon en et ter at for slags fris ten går ut 1. ap ril.
VED: STIAN VALDERHAUG

FOR SLAG FRA LE SER NE VÅRE

STRIK KE GLE DE 
PÅ GOL

Min fa vo ritt bu tikk he ter Strik ke gle de, 
som er garn bu tik ken på Gol. Det er en 
vel dig tri ve lig bu tikk, de li kat inn re det 

og med stort ut valg garn, møns ter, 
til be hør og «dup pe dit ter». Ko se li ge 

og hjelp som me ei e re og med hjel pe re, 
som gir gode tips og vei led ning. Den

ne bu tik ken har stor be tyd ning for 
hele dis trik tet, da til bu det er vel dig 

lite in nen for det te va re spek te ret.
Hil sen Gro Del bekk

Cath rin Hol me seth har alt vi tren ger  
av garn og gode og spe si el le mat va rer.  
I bu tik ken Lil le nøs te garn & gour met på 
Vat ne på Sunn mø re mø ter hun oss med 
venn lig het og kunn skap, har strik ke kvel
der med kaf fe og god sa ker samt strik ke/
hek le kurs for alle. Det er ikke lett å drive 
bu tikk i små byg der, men den ne da men 
får det til.
Hil sen Ju li an ne Siem

GARN & GOUR MET

DALE BU TIK KEN

Jeg vil no mi ne re Dale bu tik ken på Rju kan 
som årets beste garn bu tikk. Bu tik ken 
star tet opp i mai 2019, og ma ken til ser
vi ce fin nes ikke. Her får du garn til alt du 
måt te drive med, en ten det er strik king, 
hek ling, bro de ring, ve ving, knip lin ger, 
nu pe rel ler etc. Tor og Olaf kan sine sa ker 
og stil ler seg til dis po si sjon om du står 
fast. De hol der kurs og vei le der der du 
måt te tren ge det, selv har jeg vært på 
bu nad skurs og kan ikke få rost dem nok.
Hil sen Anne Be rit Møller

GARN OG 
HOB BY I MOSS

Joruns garn og hob by på Krap foss i Moss 
er en ni sje bu tikk i nær mil jø et. Jen te ne her 
er bli de, hjelp som me og ser vi ce inn stilte.  
De ar ran ge rer strik ke kafé og mar ke der og 
har samstrikkgruppe på Facebook. Kan 
man ikke kom me til bu tik ken, brin ger de 
va re ne hjem. Bu tik ken er en ska pen de, 
blomst ren de per le for nær mil jø et, og jeg 
vet at man ge kjø rer langt for å hand le her 
og del ta i mil jø et bu tik ken ska per.
Hil sen Kari Sand vi ken

LENAZ

Det te er Lena Eriksen, in ne ha ver av 
Lenaz – Lø ken klær og sport. Hun hol der 
til i Lø ken Senter, og i et hjør ne i bu tik ken 
har hun strik ke garn, opp skrif ter, strik ke
pin ner, knap per og dus ker til luer etc. 
Hun ar ran ge rer strik ke kvel der, er all tid 
be hjel pe lig med å finne al ter na tivt garn 
til opp skrif ter jeg fin ner i Fa mi li en og 
hjel per til når jeg står fast i en gen ser
opp skrift. Hun er gull verdt å ha i et lite 
sen ter i en li ten bygd.
Hil sen Rei dun Heyerdahl
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Foreslå 
din  

favorittVi kårer Norges  
beste garnbutikk!
Heldigvis er det fortsatt mange butikker som selger garn,  
og de byr også på mye mer. De selger alt vi trenger til strikking,  
gir råd og opplæring, deler sin kunnskap og kompetanse og 
arrangerer strikkekafeer og mye mer. 

Kanskje har du en favorittbutikk som fortjener oppmerksomhet? 
Fortell oss om butikken og hva den betyr for deg, for andre og for lokalmiljøet. 
Familiens redaksjon plukker ut kandidater som presenteres i bladet, og 
som alle lesere får sjansen til å stemme på. Disse plukkes ut basert på det 
dere forteller når dere sender inn forslag, så vær nøye med begrunnelsen. 
Send også helst et bilde av butikken og de ansatte, som vi kan bruke når vi 
presenterer kandidatene.

Send en e-post til stian.valderhaug@egmont.com innen 1. april 2021,  
der du forteller hvorfor akkurat din favorittbutikk fortjener heder og ære. 
Ev. kan du sende et brev til: Familien, Pb. 4980 Nydalen, 0441 Oslo. 
Merk emnefeltet i e-posten eller konvolutten med «Norges beste garnbutikk». 



NØS TE SJEL

Det te må være intet mindre enn Norges 
beste garn bu tikk: Nøs te sjel, som lig ger  
i Ask i Gjerd rum kom mu ne. For det før s te 
lig ger bu tik ken i et kjem pe ko se lig hus, 
men det er li ke vel ikke det viktigste. For 
det er de an sat te som set ter sitt preg på 
at mo sfæ ren her. De har et flott ut valg av 
all slags garn, de har god kunn skap og 
slår gjer ne av en prat når jeg kom mer 
inn om. Det te er min fa vo ritt bu tikk. 
Hil sen Bjørg Do wer dock

GARN STUA PÅ 
KONGS VIN GER

Norges beste garn bu tikk, det må være 
den ne! Hit har gått i minst 30 år. Om det 
har vært sam me eier hele ti den, vi tes 
ikke – men gjør det noe? Her har jeg gått 
mang en gang for å hand le både til eget 
bruk og til and re. Bu tik ken lig ger sen
tralt, like ved buss og tog sta sjo nen og 
nær gå ga te med tak over. I til legg til 
garn, har Garn stua utro lig man ge stof fer 
til klær og gar di ner. Et vir ke lig godt til bud 
som mot sats til als kens nett bu tik ker.  
Og kun de be hand lin gen er førs te klas ses!
Hil sen Ani ta Vold

ULLA GARN  
& BRO DE RI

Norges beste garn bu tikk må være Ulla 
garn & bro de ri i Dram men. Ma ken til 
ut valg og per son lig ser vi ce har jeg ikke 
opp levd i et langt strik ke liv. Co ro nali vet 
ville vært tris te re uten Ulla. Per son lig 
vei led ning gis av strik ke kyn di ge, og i den 
kal de års tid bru ker de som job ber der 
egne strik ke plagg fra mo dell ut val get.  
De har også spe si al til bud på le ve ring av 
garn for å unn gå smit te, de står ute på 
ga ten og le ve rer garnet inn gjen nom bil 
vin du et ditt!
Hil sen Bjørg He le ne Re naa
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