
Da Chanita fylte 21, strikket hun genser 
til dokka si – siden dro hun til Kina for 
å lære folk å spinne 
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Chanita Thue Fagerhaug er med å stifte Øyer husflidslag. Dokka i sofaen har på seg 
plagget som gjorde at hun ble bitt av strikkebasillen. Bunaden er også Chanitas verk. 
Foto: Privat 

 Av Per Ivar Henriksbø 
Publisert: 27. mai 2020, kl. 18:38. 

Chanita Thue Fagerhaug fra Øyer er ikke som alle andre unge småbarnsmødre. 
Interessen for strikking og draktsøm brakte henne helt til Kina. Onsdag kveld er hun 
med å stifte husflidslag i hjemkommunen. 

Der har det nemlig ikke vært eget husflidslag siden tidlig på 1990-tallet. De 
siste seks-sju åra har Chanita reist til Lillehammer for å treffe likesinnede. 
Skjønt hun har hele tida visst at blant sambygdinger er det flere som har 
hatt det som henne og som enten har dratt samme vegen eller vært 
medlem i husflidslaget i Gausdal. 

– Jeg var bare seks år da jeg lærte å strikke. Men for det meste var det 
småstrikking, uten at det ble til særlig mye mer. Etter hvert begynte jeg 
også å hekle og brodere. Det var nok mye at mamma gjerne hadde 
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håndarbeid med på hytta om sommeren, slikt som strikketøy, hekling og 
brodering. På skolen var da også tekstil og sløyd det jeg likte best. I 10. 
klasse jeg bestemte jeg meg for at søm var noe jeg ville fortsette med. I 
oppveksten var jeg mye hos bestemor, og hun har alltid noe å holde på 
med. Bestemor strikka masse til dokka mi. Mange år seinere fikk jeg lyst å 
strikke ett av plagga i en anna farge, og jeg ville gjøre det sjøl. Da hadde 
jeg blitt 21 år. 

Chanita forteller at hun allerede siden barneskolen hadde interessert seg 
for maskinsøm. Men hun skulle fylle 23 år da hun begynte på kjole- og 
draktsømlinja på Vargstad videregående skole (i dag Lillehammer vg. skole, 
avd. nord). I 2014 tok hun svennebrevet i draktsøm. Samme året deltok 
Chanita i norgesmesterskapet i søm og design. 

– Hvordan gikk det? 

– Jeg ble nummer 2. 

Strikkedilla 

Det var ikke det eneste gode som hendte henne dette året. Etter NM inviterte nemlig 
Norges Husflidslag meg med til Kina. Hun og tre andre unge var en del av 
kulturprogrammet under Ungdoms OL i Nanjing. 

– Før vi reiste hadde jeg gått på kurs og lært å spinne garn. I Kina viste jeg 
vertskapet hvordan man spinner med både rokk og håndtein. 

– Spinner du fremdeles? 

– Ikke noe særlig. Med to små barn i heimen står rokken for det meste i kjelleren. 

For tida går det mest i strikking. 

– Jeg strikker til babyen til ei venninne. Jeg strikker også til mine egne to og har 
begynt på genser til meg sjøl og samboeren. Du skjønner, jeg greier ikke sitte i ro 
uten å gjøre noe. Må liksom være produktiv hele tida. 

– Blir vel ikke mye tid til å sitte og knotte på mobilen? 

– Jo, det blir en del av det også. 

– Hvordan har det vært med husflidsinteressen i Øyer etter snart 30 år uten eget 
husflidslag? 

– Vi har hatt strikkekvelder på Rampa, og jeg håper vi kan fortsette med det. Sjøl har 
jeg gått på bunadskurs. Nå som vi får vårt eget lag i Øyer, må vi vise oss fram sånn 
at folk blir oppmerksomme på oss. Og så må vi pushe med oss de unge og håpe at 



de drar med seg enda flere, sier Chanita Thue Fagerhaug, som allerede har erfaring 
som kursleder. 

Eneste uten husflidslag 

Øyværingene har noe å strekke seg etter med naboer som Lillehammer der 
husflidslaget har ca. 250 medlemmer. I Gausdal er de rundt 200. I dag er det tross alt 
22 lag i tidligere Oppland fylke. Bare i Gudbrandsdalen er det foruten lagene i 
Gausdal og Lillehammer, lag i Ringebu/Fåvang, Fron, Heidal, Vågå, Lom, Skjåk, 
Dovre og Lesja. Da kunne ikke Øyer være kommunen uten eget lag, mente 
husflidskonsulenten i Oppland, Brita Rusten Åmot. 

Hun gikk gjennom medlemslista i Oppland husflidslag og fant der 17–18 personer 
med postadresse Øyer, men som er registrert som medlemmer i husflidslagene i 
nabokommunene. Nok folk til å opprette eget lokallag, syntes hun 

Den første Rusten Åmot ringte var Chanita. Hun var interessert, også til å sitte i 
styret. Ikke før alle medlemmene var oppringt, var husflidskonsulenten tilfreds. 
Responsen var stor. 

5. mars ble det holdt informasjonsmøte i kulturverkstedet på Hafjellrampa. Over 25 
møtte fram, forteller Rusten Åmot. Stiftelsesmøte ble planlagt til slutten av måneden. 
Så kom korona-pandemien. 

Onsdag 27. mai er det altså klart for å stifte Øyer Husflidslag og velge styre, såframt 
alle tar med egen stol, egen termos, egen kaffe og eget biteti og møtes i friluft ved 
amfiet inne på Norsk vegmuseum. 

– Voksende interesse 
– Hva kan man få til i Øyer, Rusten Åmot? 

– Chanita har drevet mye med tekstil og har svennebrev i draktsøm. Hun blir en 
ressurs. Ellers er det folk i bygda som kan mye forskjellig innen husflid. I seinere tid 
har dessuten bevisstheten rundt reparasjon og gjenbruk vært økende. Vi har merket 
stor interesse for holdbart-prosjektet vårt, som vi er inne i andre året av. 

– Hvor sterkt står egentlig dette med husflid i disse heldigitale tider? 

– Nysgjerrigheten og interessen er voksende. Under koronapandemien har vært mye 
livestreaming av ulikt husflid og håndverk. I påsken hadde vi påskeverksted på nettet 
hver dag. Mye ligger tilgjengelig på nettsida til Ung Husflid. Flere yngre liker å drive 
med noe praktisk. Mange søker tilbake til opprinnelig håndverk, sier Brita Rusten 
Åmot. 

 

 


