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Edith henvendte sig til mig pr. mail. Jeg må blankt
indrømme, at jeg ikke anede, at hun havde et firma på
sin bopæl, men det lød rigtig spændende, at vi har så
kreativ en person i Vadum, så vi aftalte et interview.
Edith er født i huset, Søndermarken 7, Vadum. Familien flyttede senere til
Biersted, men i 1983 flyttede Edith tilbage til Vadum. Ediths tre børn, Pernille,
Anita og Niels har alle gået i Vadum Skole.
Edith er uddannet pædagog, men har altid interesseret sig rigtig meget for
håndarbejde. Denne interesse tog mere og mere tid, og efterhånden ”var der
ikke tid til pædagogarbejdet.” Så hun startede sit eget designfirma i oktober
2013.
Ediths firma er et ”online firma” – dvs. hun har ikke nogen fysisk butik. Og
hvad er det så, Edith beskæftiger sig med i sit firma? Som hun selv siger: ”Mit
liv er garn!” Hun har arbejdet ved HH-Strik i Nørresundby, men lever i dag af
at undervise i strik, samt designe hækle/strikkeopskrifter til baby- og
børnestrik. Alle opskrifter er testet af Edith ved hjælp af børnebørnene –
måske har hun strikket 4-5 modeller, inden den rigtige er der – det er et stort
arbejde, men alt er gennemtænkt. Dét, der er vigtigt, er f.eks., at knapperne
ikke generer ved små børn, der ligger meget – at tøjet sidder godt, til den
alder barnet nu har – kort og godt – at det er brugervenligt og funktionelt,
samtidig med – selvfølgelig – at det er pænt. Der ligger mange tanker bag et
design!
Edith sælger ikke garn, men henviser i stedet til de forskellige garnbutikker.
Edith designer opskrifter for garnfirmaer og håndarbejdsfirmaer og kreative
blade. Garn kan være dyrt, og Edith ønsker ikke i sine designs – i modsætning
til mange af konkurrenterne, der sælger garnet sammen med opskriften - at
bestemme, hvilke garner forbrugeren skal købe, så derfor er det kun
opskrifterne, Edith tager sig af. Specialet er baby- og børnestrikopskrifter, men
hun designer også legetøj.

Noget af det grej, Edith sælger, importerer hun fra
Bali. Hun har designet kokosnødsskåle, som hun
har fået lavet på Bali af et lille familiefirma.
Skålene er beregnet til garn, og der er lavet
”løbegange” i siden af kokosnødden, så garnet
ikke bare løber i øst og vest!

Edith har skrevet to bøger – ”Strik, smil og finurlige finesser” og ”Hæklehalløj
til de små” - med egne designs. De kan findes på biblioteket, hos
boghandleren og i forskellige garnbutikker. Den ene er lavet i samarbejde med
et garnfirma, der har sponseret garnet. Firmaet har så bøgerne med ud til
deres kunder, hvor de bliver solgt – bøgerne altså 

Hvordan får du dine arbejdsopgaver?
Jeg arbejder freelance fra opgave til opgave.
Hvordan får du udbredt kendskabet til din virksomhed?
Det foregår via opsøgende arbejde. Jeg er på fagmesse inden for garnbranchen
to gange årligt, og der får jeg præsenteret mine ting for udstillerne, og så er
det bare med at følge op på kontakten og håbe på, at der er en ordre i enden
af den.
Hvordan fornyr du dig?
Jeg får online undervisning fra USA og deltager jævnligt i kurser rundt om i
Danmark.

Hvorfor fravalgte du pædagogjobbet for at blive selvstændig?
Jeg kunne ikke lade være. Håndarbejdet tog mere og mere af min tid, så det
var en naturlig følge. Jeg deltog i to iværksætterkurser under Aalborg
Kommune, hvor jeg lærte om de forskellige regler for at drive virksomhed –
skat, moms o.lign. Efter sidste kursus fik jeg meldingen ”Nu går du bare i
gang”! Det gjorde jeg så i oktober 2013, og jeg har aldrig fortrudt! Mit arbejde
passer rigtig godt til det liv og den alder, jeg har lige nu.
Hvor mange timer arbejder du om ugen?
35-40 timer, vil jeg tro. Det er et fuldtidsjob at være designer. Men derudover
har jeg jo også min undervisning, ca. 15 timer om ugen. Jeg har faktisk tre
hold under AOF i Aalborg. Desuden har jeg skrevet et par artikler til fagbladet
”Gavstrik”.
Hvorfor hedder dit firma ”Galleri Gavlen” http://gallerigavlen.dk/forside.aspx
Jeg har arbejdsværelse i gavlen af vort hus. I starten malede jeg akvareller –
det vil jeg gerne igen – så jeg havde galleri i gavlen. Derfor hedder mit firma
Galleri Gavlen – jeg har stadig arbejdsværelse i det samme værelse. I øvrigt –
i forbindelse med min akvarelmaling – så har jeg også malet billeder til en
børnebog, jeg har skrevet. Bogen hedder ”Bammelam” og er en historie
genfortalt i min familie igennem 4 generationer.
Hvad laver du i din fritid?
”STRIKKER”  - og læser og hygger med familien!
Desuden er jeg kontaktperson for en gruppe garnglade strikkedamer: ”De
Flittige Feer”. Vi strikker babytøj til Mødrehjælpen i Aalborg. Vort motto er
”Babyting lavet med hænderne og givet med hjertet”.
Hvordan ser du på fremtiden?
Positivt. Det er igen blevet moderne at strikke. Jeg ville ønske, jeg kunne få en
lokal bod/salgssted et eller andet sted, og at AOF eller andre organisationer
ville lave strikkehold eller strikkecafé i Vadum.
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