
Klær Design Redesign

Velkommen til linjen  
Klær Design Redesign
Jeg - linjelærer Eli Haaland - vil først få gratulere deg med skoleplass på linjen Klær Design Re-
design- Dette er en linje med svært fornøyde elever. Jeg har vært lærer på skolen siden 1990 og 
vet at elevene setter pris på å få jobbe med oppgaver de velger selv, og individuell oppfølging.  
Linjen er for alle. Du får undervisning ut fra hvilket nivå du er på.  
Godt humør er også viktig.

Variasjon er et stikkord for skolen generelt, da du velger 2 linjer og mange valgfag - og selv om 
hovedfokuset er å sy klær, er variasjonen stor mellom hvilke klær du velger å sy.

• De lekreste kjoler
• Bukser
•Topper av ulikt slag
•Jakker
• Enkel mønsterkonstrusjon
• Redesign der du kan lage nytt av gammelt
• Strikking 
• Mini-triathlon
• Andre teknikker du kan være interessert i  

- jeg har erfraring med det meste 

Målet med undervisningen er at du skal kjenne 
gleden ved å lage noe selv. Det å kunne sy gir 
mange gode opplevelser gjennom hele livet.
Vi starter med å sy enkle ting til å begynne 
med, og blir dermed tryggere til å ta fatt på 
mer avanserte ting etterhvert. Du bestemmer 
selv hva du vil sy.



Linjeturer:
Et høydepunkt er linjeturen til New York. Foku-
set er mote og stoffbutikker, men også se på 
kunst i verdensklasse og oppleve: byen, Times 
Square, Brooklyn Bridge, Frihetsgudinnen, 
Manhatten og andre kjente steder. Det vil også 
bli tid til shopping og musikal.

Nødvendig utstyr på linjen:
Stoffsaks, knappenåler, målbånd, stoffer hvis 
du har, klær du gjerne vil sy om, garn og strik-
kepinner hvis du har.

Annet:
Linje for ALLE – uansett ferdighet og erfaring! 

Linjelærer - litt om meg selv:                                       
Jeg heter Eli K Haaland og har jobbet på skolen 
siden 1990. Jeg er utdannet faglærer i forming 
og har også fag som psykologi og norsk.  I til-
legg er jeg undervisningsinspektør. 
Jeg trives veldig godt med å jobbe med ung-

dom, og spesielt på en 
Folkehøgskole der en 
slipper å vurdere men-
nesker med å sette en
 karakter. Jeg bor 
alene med katten min 
Cesar og har to voksne 
unger som ikke bor 
på Karmøy. Jeg liker 
godt å reise og det jeg 
holder mest på med på 
fritiden er å strikke og 
lese.

Kontaktinfo/spørsmål:
Mobil 47240359, 
Mail: eli.haaland@karmoy.fhs.no

Karmøy Folkehøgskule
- skolen hvor en velger 2 linjer!

HVA SIER TIDLIGERE  
ELEVER OM LINJEN:

«Klær Design Redesign er en linje der 
du får utfordre deg selv innenfor emner 
du ønsker. Linjen er perfekt for deg om 
du har holdt på med design før eller 
ikke. Du får utfordringer etter dine egne 
erfaringer. Jeg elsket denne linjen og 
det vil nok du også». 

Elev Magnus Welde

Mitt år på Klær Design Redesign var 
både utfordrende og ekstremt lærerikt. 
Jeg lærte blant annet å strikke mønster, 
jeg sydde mine første klesplagg og ikke 
minst fikk jeg venner for livet

Elev Sigrid Iselin Granber


