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Hemslöjdsnytt ges ut av Skånes
Hemslöjdsförbund och förmedlar
information från hemslöjdskonsulenterna, hemslöjdsföreningarna
och Hemslöjdens butik i Landskrona.
Adress:
Skånes Hemslöjdsförbund,
Landskrona gamla stationhus,
Österleden 10
261 35 Landskrona.
Redaktör och ansvarig utgivare:
Sofia Månsson,
hemslöjdskonsulent
sofia.mansson@hemslojd.org
070-918 80 77
Utgivning: Hemslöjdsnytt är ett
medlemsblad som ges ut 4 gånger
om året (januari, april, augusti och
november). För medlemsskap, se
sidan 24.
Annonser: Privatpersoner som
vill sälja material, redskap etc. får
annonsera gratis i mån av plats. Vi
förbehåller oss rätten att utforma
och redigera materialet.

SKÅNES
HEMSLÖJDSFÖRBUND

Hej!
Det här är årets första nummer av Hemslöjdsnytt, som är
ett informationsblad med senaste nytt ifrån Hemslöjdens
konsulenter, butik och föreningar. Du som är medlem i
en förening får detta blad hem i brevlådan. Du får på så
sätt första ”tjing” till de olika aktiviteterna och somliga
kurser tecknas fulla fort, så det är en viktig medlemsförmån. Läs på sid. 24 om hur du blir medlem. Du kan också
prenumerera på Hemslöjdens digitala nyhetsbrev. Det
finns flera olika varianter: ifrån riksförbundet, från Skånes
Hemslöjdsförbund och i vissa fall även från lokalföreningarna. Du hittar info om hur du prenumererar på
hemslojdeniskane.se. Varmt välkomna till ännu ett nytt slöjdår!

Hemslöjdsorganisationen i Skåne består av flera delar som är samlade under Skånes
Hemslöjdsförbund: lokala föreningar, Hemslöjdens butik, och hemslöjdskonsulenterna.

Sofia Månsson, hemslöjdskonsulent och redaktör

Hemslöjdsföreningarna

hemslojdeniskane.se
Hemslöjdskonsulenterna verkar för att utveckla slöjden i regionen. Kontor och verksamhetslokaler finns i
Landskrona men verksamhet bedrivs i hela Skåne.

hemslojden.org
Hemslöjdsföreningarna ordnar lokal verksamhet för sina
medlemmar. Läs mer om hur du blir medlem på sista
sidan i bladet.

Adress: Landskrona gamla stationshus
Österleden 10, 261 35 Landskrona
E-post: info@skane.hemslojden.org

15
mars
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Flamskvävnad från Stiftelsen
Skånsk Hemslöjds arkiv.
Foto: Elisabeth Dunker.
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Bosjökloster Hemslöjdsförening
ordf. Susanne Asserfors 070-7192 787
susanne@asserfors.nu

Annhelén Olsson, verksamhetsledare,
070-211 43 93 annhelen.olsson@hemslojd.org

På gång i hemslöjdsskåne

Nästa nummer: Nummer 2/2017
utkommer i april. Material lämnas senast 15 mars till Skånes
Hemslöjdsförbund eller mailas till
redaktören, se adress ovan.

Hemslöjdsnytt

Hemslöjdskonsulenterna

Gör-det-själv!

BLI MEDLEM 24

Att vara medlem i Hemslöjden
innebär en mängd fördelar

Helsingborgs Hemslöjdsgille
ordf. Anna-Clara Lindén 042-21 19 03
annaclara_linden@hotmail.com

Åsa Stentoft, textil slöjd, kursverksamhet,
Hemslöjdens samlingar
070-910 46 66 asa.stentoft@hemslojd.org

Hemslöjden Malmöhus
ordf. Ann-Sofie Magnér 073-342 18 54
annsofie.magner@me.com

Camilla Höst, ekonomi
070-966 77 74 camilla.host@hemslojd.org

Staden Malmös Hemslöjdsförening
ordf. Luisa Carbonelli
stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Kalle Forss, hård slöjd, barn och unga,
070-269 99 85 kalle.forss@hemslojd.org
Sofia Månsson hård slöjd, kommunikation,
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojd.org

Söderslätts Hemslöjdsförening
ordf. Ann-Sofie Grentzmann 070-605 01 33
annsofieg@telia.com

Skånes Hemslöjdsförbund

Ängelholms Hemslöjdsgille
ordf. Marianne Oxelman 0431-838 85
marianne.oxelman@telia.com

Förbundet är en paraplyorganisation för lokalföreningarna, arbetsgivare åt konsulenterna samt ägare av
Hemslöjden Skåne AB.

Östra Skånes Hemslöjdsförening
ordf. Karl Erik Stålhandske 070-673 73 85
stalis.lokarod@gmail.com

Christin Nielsen, ordförande 070-943 03 47
christin.nlsn@gmail.com

Hitta oss på nätet

Hemslöjdens butik i Landskrona

Konsulenternas kurser m.m. hemslojdeniskane.se

Hemslöjden Skåne AB

Om medlemskap och föreningarnas verksamhet
hemslojden.org/skane

Nätbutik: hemslojdenskane.se
Adress:
Landskrona gamla stationshus
Österleden 10
261 35 Landskrona

Slöjdare/hantverkare/materialproducenter
slojdkartan.se
Hemslöjdens butik i Landskrona hemslojdenskane.se

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

facebook.com/hemslojdiskane

Tel: 0418-591 20
E-post: hemslojdensbutik.skane@swipnet.se

instagram.com/hemslojdeniskane

Personal:
Eva Berg, butikschef och Karin Mårtensson

Ny a
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Hemslöjdsnytt

AKTUELLT

AKTUELLT

Hemslöjdens samlingar

AKTUELLT

Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund.

Årsstämma

Skånes Hemslöjdsförbund har årsstämma 8 april på Hemslöjden i Skåne,
Landskrona. Kallelse skickas ut till
ombuden.

Nu är det dax för andra omgången av
UTVALT I SKÅNE. Välkommen på kick-off:
23 feb, kl. 17–19.30 på Malmö Högskola. Läs
mer på hemslojdeniskane.se/utvalt

Spinnträffar våren 2017

En gång i månaden har vi spinnträffar
för dig som gillar att spinna. Här kan du
träffa andra som gör detsamma, utbyta
erfarenheter och ha trevligt. Ta med dig
egen spinnrock eller annat spinnredskap
och något att spinna av. Nyhet i vår:
Spinnträffar i Kristianstad! Endast första
träffen är spikad men tanken är att vi träffas regelbundet även i Kristianstad.

Vi påminner återigen om plattformen Digitalt
Museum som är en en guldgruva av inspiration
och kunskap. Här finns förutom Hemslöjdens
samlingar även t.ex. Nordiska Museet samlingar
Har du inte redan surfat runt i samlingarna?
Klicka dig genast in på digitaltmuseum.se – en skatt
väntar dig! I höst har Digitalt Museum ändrat
utseende. Lättast hittar du till Hemslöjdens
samlingar genom att använda sökrutan som
visas på första sidan. Sök på Östra Skånes
Hemslöjdsförening eller på Stiftelsen Skånsk
Hemslöjd.
Vill du veta mer om Hemslöjdens samlingar?
Kontakta Åsa Stentoft
070-910 46 66 asa.stentoft@hemslojd.org

Slöjda fika prata!

Under våren drar Skånes
Hemslöjdsförbund igång slöjdkaféer med förhoppningen att bli en
mötesplats för slöjdsugna som vill
öva såväl slöjd- som språkfärdigheter. Tider för träffarna kommer
att finnas på hemslojdeniskane.se .
Alla är välkomna!

Landskrona

Tid: lördagar 21 jan, 25 feb och 11 mars, kl.
10–13. Därefter tisdagar 25 april, 16 maj
och 13 juni, kl. 18–21.
Plats: Hemslöjden i Skåne, Österleden 10

Kristianstad

Väva spis – intryck och uttryck från
Skånes hemslöjdsarkiv.
I Hemslöjdens samlingar finns många
exempel på fruktbara samarbeten mellan Hemslöjden och textilformgivare vid
1900-talets mitt. Den tid som ibland kallas
Hemslöjdens guldålder. Idag är förutsättningarna annorlunda, och nya modeller för
samarbete behövs. Det har vi tänkt undersöka i ett nytt samarbetesprojekt med Fine
Little Day.
I projektet för vi samman formgivare
med slöjdare/småskaliga tillverkare för
att hitta och prova samarbeten kring produktutveckling och produktion. De olika
kompetenserna kan sporra varandra till
förnyelse och utveckling, både i produktionen och för den enskilda individen. Som
grund för utvecklingsarbetet används de
idéer som Elisabeth Dunker (formgivare,
fotograf och bloggare för Fine Little Day)
och illustratören Henning Trollbäck tagit
fram under projektet Framtiden förHemslöjdens samlingar i Skåne.
Resultatet kommer att redovisas i
en utställning på Hemslöjden i Skåne,
Landskrona i maj–juni, i Lindome hos
Fine Little Day i september, och på
Regionmuseet Kristianstad kring oktober.

Tid: 11 feb, kl. 10–13
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Ö

Vallg 10

Se våra utställningar på nätet

Vill du vara med? Kontakta hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft, 070-910 46 66

Våra tre senaste tillsammansutställningar finns
dokumenterade på nätet. Använd länkarna
nedan eller skanna QR-koderna för att besöka
dem:

asa.stentoft@hemslojd.org

Slöjd i Skåne blir
Hemslöjden i Skåne

Ni har väl inte missat att
Skånes Hemslöjdsförbund
hemsida slojdiskane.se har blivit hemslojdeniskane.se?Nu byter
även vårt populära instagramkonto namn till
hemslojdeniskane och du hittar oss alltså på:

#jagärpappig 2016
https://goo.gl/photos/tzCLcyvXgNzSeWWF6

instagram.com/hemslojdeniskane
Detta gör vi naturligvis för att vara
tydligare. Vi är Hemslöjden, och vi vill
heta Hemslöjden i alla våra kanaler.
Hemslöjdsföreningarna hittar du fortsättningsvis även under hemslojden.org och butiken
har nätbutik på hemslojdenskane.se
Hemslöjdsnytt
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Skånekartan 2015
https://goo.gl/photos/ubEWkU6iZa6RfWfi7

Vedslöjden 2016?
https://goo.gl/photos/ZjBrQWJ11QfZQy469
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Projektet har fått medel från Region Skåne,
och väntar svar på en ansökningar till Nämnden för hemslöjdsfrågor och Landskrona stad
Hemslöjdsnytt

SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser

KURSER

Skånes Hemslöjdsförbund arrangerar slöjdkurser för både nybörjare och avancerade.
Kursledarna är experter på sina områden och håller hög kvalité. Prova något nytt eller fördjupa
dig!

Anmälningar
Anmäl dig lättast på hemslojdeniskane.se/kurser Får du ingen bekräftelse, kontakta kursansvarig hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft på info@skane.hemslojden.org eller 070-910 46 66. Anmälan är bindande, övriga
anmälningsvillkor finns på hemslojdeniskane.se/anmalningsvilkor

SKARVSÖM

OBS: om inget annat anges, tillkommer materialkostnad, som betalas på plats.

Plats: Hemslöjden i Skåne,

Kursrabatter

Landskrona
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 1 feb

Du som är medlem i en hemslöjdsförening har 100–200 kr rabatt på våra kurser. För att få rabatt måste du
ange ditt medlemsnummer när du anmäler dig. Är du under 25 år? Då har du alltid 50% rabatt på våra kurser!

Slöjdklubben

Folkdräktssömnad

Slöjdklubben finns i hela landet
för att ge unga möjlighet att
utforska hemslöjdens spännande
material, verktyg och tekniker.
Slöjdklubben träffas i lokala
klubbar med 5–12 deltagare/
klubb. Slöjdklubbarna i Skåne
drivs i samarbete med hemslöjdsföreningar, studieförbund
och kommuner. För mer info:

Det finns enstaka lediga platser
på våra tre terminskurser i folkdräktsömnad. Du väljer själv vad
du vill sy. Antingen kan du sy till
din folkdräkt eller utföra reparationer och ändringar på den.
Eller så kan du välja att sy ett
nytt plagg inspirerat av folkliga
dräkter, exempelvis ett livstycke
att ha till jeansen eller en särk,
byxor eller väst.
Lärare: Gillis Jimheden
Tid grupp 1: sex onsd med start
18 jan
Tid grupp 2: fem lördagar med
start 21 jan
Tid grupp 3: fem lördagar med
start 28 jan
Plats: Bygdegården i Förslöv
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: kontakta hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft

för dig 7-14 år

Eslöv Kulturskolan 0413-62305
Malmö Slottstaden
Studieförbundet Bilda
073-443 98 68
Simrishamn Kulturskolan
0414-81 96 01
V Klagstorp/Tygelsjö
Studieförbundet Bilda
073-443 98 68
Åkarp Möllegården och ABF
040-35 24 04

En termin

asa.stentoft@hemslojd.org

070-910 46 66 senast 9 jan

Skarvsöm
En helg

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

Hemslöjdsnytt

Skarvsöm är en sorts lappteknik
där små lappar av kläde (filtat
ylletyg) i olika färger sys samman och bildar ett spännande
geometriskt mönster. Mellan
bitarna lägger man en smal
remsa tyg i avvikande färg som
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Karvsnitt

passpoal. Du syr med förstygn
och vaxad lintråd, som dras åt
för att ge sömmen det karaktäristiska vågiga utseendet. Förr
var tekniken ett sätt för skräddarna att ta tillvara små tygbitar. Skarvsöm är en enkel och
rolig teknik som du kan använda
till exempelvis nåldynor, kuddar,
fodral och väskor. Har du exempelvis ett litet yllebroderi kan
det fogas in i ditt skarvsömsarbete.
Lärare: Kristina Persson
Tid: 11–12 feb, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Skåneland,
Kristianstad
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 25 januari
I samarbete med SV Skåneland

En helg

Montera och dekorera

En helg

En helg

De skånska dynorna har oftast
dekorativa, fantasifulla och
funktionella kantavslutningar.
På kursen får du prova olika
kantavslutningar , tofsar, fransar och duskor. Har du en kudde
eller dyna du vill montera så ta
med den. Annars kan du göra de
olika monteringarna på provlappar.
Lärare: Eva Berg
Tid: 18–19 feb, kl. 10–16

Under kursen får
du lära dig olika
tekniker för karvsnitt, hur karvsnittets mönsterformer byggs upp, mönsterritning och mönsterkomposition.
Kursledaren visar också exempel
på hur mönsterskärningen sett
ut historiskt och hur tekniken
kan användas idag. Första dagen
ägnas åt olika teknikövningar,
andra dagen kan du arbeta med
ett eget föremål
Lärare: Sune Oskarsson
Tid: 18–19 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 1 feb

Spinna med färg
För dig som spinner finns det en
rad olika metoder att arbeta med
färg. Ullen kan färgas innan du
spinner. Du kan karda/kamma
för att uppnå olika färgeffekter
eller blanda färgerna direkt vid
spinnrocken. Du kan även jobba
med ullens naturliga färger. Här
får du titta närmare på de olika
alternativen och även prova på
några. Du får en introduktion i
färglära och kännedom om olika
tekniker för att färga både ull

SPINNA MED FÄRG

och garn. Vi färgar och spinner
prover, spinner självrandande
garner där färgerna flyter in och
ut i varandra i fraktalspinning
och garner med distinkta partier
i olika färger. Kursen vänder
sig till dig som kan spinna en
tråd och arbeta självständigt vid
spinnrocken.
Lärare: Stefan Moberg
Tid: 4-5 mars, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.200 kr
Ta med din egen spinnrock. Vi
har också ett begränsat antal
rockar att låna under kursen.
Anmälan: senast 15 feb.

Kursledarpresentation:
Stefan Moberg är prisbelönt konsthantverkare med inriktning mot
spånad och vävning och är även
verksam som pedagog. Som textilskribent och designer finns Stefan
publicerad i bland annat tidskriften
VÄV och magasinet The Wheel som
ges ut av Nya Zeeländska Ashford.

Skafta en kniv
En helg

Vi gör en enkel brukskniv med
näverskydd eller läderslida. I
kursen ingår skaftning av knivblad, formning, färgning och
ytbehandling av skaftet och tillverkning av läderslida, sydd på
läst och/eller vikning av näverskydd. Vi avslutar med att slipa
och bryna kniven
Lärare: Ramon Persson
Tid: 4–5 mars, kl 10–16
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SKAFTA EN KNIV
Plats: Hemslöjden i Skåne,

Landskrona
Kostnad: 1.200 kr

Har du verktygsstål som du
vill skafta kan du ta med dem
annars finns knivblad och skaftämne på plats.
Anmälan: senast 15 feb.

Kursledarpresentation:
Ramon Persson är en välkänd
slöjdare och mycket uppskattad
kursledare som håller kurser i hela
landet. Han har lång erfarenhet av
såväl lädersömnad och näverslöjd
som träslöjd, möbel- och inredningssnickeri. Se gärna ramonpersson.se

Skånskt
yllebroderi
En helg

På kursen lär du dig
de stygn, bottensömmar, mönsterformer och material som används i det skånska
yllebroderiet. Den passar både
för dig som är nybörjare och dig
som broderat tidigare. Material
kan du köpa av kursledaren.
Lärare: Kristina Persson
Tid: 11–12 mars, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Skåneregionen,
Lund
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 22 feb
I samarbete med SV
Regionförbund Skåne.

Hemslöjdsnytt

KURSER

Brodera med koppar, guld
och silver
Eva-Lotta Hansson, Önnestad,
26–30 juni

Spinna ull på rock och
slända
Lena Köster, Önnestad,
26–30 juni
ASKAR OCH LÅDOR

MORMORSRUTOR PÅ...

Halmlöb

upp till A4 storlek. Om tiden
räcker till finns möjligheten att
tillverka ytterligare en låda, till
exempel en mindre s.k. ”clamshell” låda.
Lärare: Eva Hejdström
Tid: 22–23 april, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.200kr
Anmälan: senast 5 april

En helg

Löbbindning, eller spiralbindning är en teknik som förr
användes vid tillverkning av
bl a förvaringskärl, bikupor,
halmskor och t o m likkistor.
Tekniken var särskilt vanlig i
Skåne och på Jylland. Det går
till så att man binder samman
knippen med halm varv efter
varv med hjälp av skenor i pil,
hassel eller rotting. På kursen
får du börja med att binda ett
enkelt kärl av halm med pilskenor. Under kursen har du
tillgång till färdigkluvna skenor
som du bara finhyvlar, men du
får också lära dig att göra skenorna från grunden - klyva och
hyvla dem.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 18–19 mars, kl. 9–16.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.500 kr
Anmälan: senast 1 mars

Tillverka egna askar
och lådor
En helg

Du börjar med att vika och konstruera mindre lådor och askar
i tjockt papper och kartong.
Kursledaren visar olika låstekniker: med knappar, magneter,
snören och gummiband. Du tillverkar sedan en lite större låda
med lock som skärs till, tejpas/
limmas ihop och kläs invändigt
och utvändigt. Lådan kan vara
kvadratisk eller rektangulär,
Hemslöjdsnytt

Mormorsrutor –
på fantastiskt vis
En helg

Med den traditionella mormorsrutan som grund kan du hitta
nya spännande ”rutor”. Färger
och olika uppbyggnader ger
många och oväntade mönster,
när flera rutor sätts samman.
Ett mönster består många
gånger av flera rutor och genom
att vrida/vända på hopsättningen av en och samma ruta
uppstår virkad magi! För att få
ut maximalt av kursen behöver
du ha en viss virkvana, och
kunna virka stolpar och fasta
maskor.
Lärare: Maria Gullberg
Tid: 22–23 april, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Regionförbund
Skåne, Lund
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 5 april
I samarbete med SV
Regionförbund Skåne.
Bilden ovan är hämtad ur Marias nya
bok Virkad Mönstermagi. Läs på sid.
22. Foto: Thomas Harrysson.
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KNYTNÄVSFLÄTNING

LÄDERSÖMNAD

Lädersömnad
En helg

Lär dig att sy för
hand i läder. Du får
börja med att vika
en modell i kartong och skära till
lädret. Du lär dig sy skomakarsöm, olika sätt att göra knäppningar och att dekorera genom
att punsa mönster i lädret. På
kursen kan du sy olika typer av
fodral till exempelvis din mobil/
ipad eller en enkel börs. Skärp,
armband, halsband eller koppel
till hunden är andra alternativ
som du kan välja att göra.
Lärare: Mikael Hellner,
Landskrona
Tid: 6–7 maj, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.200kr
Anmälan: senast 19 april

Kursledarpresentation:
Mikael Hellner driver företaget Hellners Läderverkstad i
Landskrona, som startades av hans
farfar 1923. Mikael har varit verksam i yrket sedan 1972. Han tillverkar, lagar och reparerar det mesta
inom skinn och läder som exempelvis MC-västar, hundkoppel, seldon
och omklädning av stolar.

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

Knytnävsflätning –
en andisk flätteknik
En helg

Knytnävsflätning är en teknik
som använts i hela Anderna
sedan urminnes tider. Man
tillverkade vackra snoddar som
användes till slungor, bälten
och turbaner bl.a. Kursen startar med en inblick i historiken.
Tekniken kallas knytnävsflätning eftersom man håller fast
flätningstrådarna med en knuten hand. De lösa trådarna är
på ovansidan av den knutna
handen och med den andra
handen korsar man och tvinnar
trådarna på olika sätt. Det är en
enkel men genial flätteknik där
händerna är de enda redskapen.
Lärare: Erika Ticona
Tid: 6–7 maj, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.200kr
Anmälan: senast 19 april

Retrobroderi
En helg

Brodera med inspiration från
1950 och 60-talens nu så aktuella mönster. Anna säger att hon
tänker på organiska blad, blommor och knoppar i stiliserade
eller böljande former. Vad betyder retro för dig? Fundera gärna
på det. Anna har med sig broderier, föremål, bilder och skisser
att få idéer från. Hemslöjdens
samlingar på
digitaltmuseum.se/owners/S-HS

erbjuder också ett härligt

RETROBRODERI

inspirationsmaterial. Till broderiet använder du ulltyg och
broderar fast applikationer mm.
Passande föremål att göra är
kuddar, väskor och smycken.
Lärare: Anna Wengdin
Tid: 13–14 maj, lör kl. 10–17,
sön kl. 10–15
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Regionförbund
Skåne, Lund
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 26 april
I samarbete med SV
Regionförbund Skåne.

Vävning av trasmattor – en
hållbar historia
Monica Hallén, Landskrona,
3–7 juli

Fågelskålar i färskt trä
Knut Östgård, Landskrona,
3–7 juli

Pilkorgsflätning
Steen H Madsen, Landskrona,
10–14 juli

Tälja skedar och annat för
köket
Ramon Persson, Landskrona,
17–21 juli

Sy väskor i skinn
Helena Bengtsson, Landskrona,
24–28 juli

Snickrad slöjd – skrin
Sommarkurser
Även i år blir det en mängd spännande sommarkurser. Första dag för
anmälan på sommarens kurser är
1 mars. Då kommer anmälningslänkarna att läggas ut på
hemslojdeniskane.se/kurser

Dietrich Staemmler, Landskrona,
24–28 juli

Målningstekniker på trä,
Dietrich Staemmler, Landskrona,
29–31 juli

Elin Jantze
Skånsk yllebroderi, Landskrona,
31 juli–4 aug

Folkdräktssömnad
Gillis Jimheden, Förslöv,
29 maj–2 juni

Skånskt yllebroderi
Eva Berg, Landskrona,
12–16 juni (nybörjare har förtur)

Pilkorgsflätning
Steen H Madsen, Önnestad,
27 juni–1 juli

Träsvarvning med
skärmetoden
Åke Landström, Önnestad
26–30 juni
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Brodera med koppar, guld och silver
Hemslöjdsnytt

BOSJÖKLOSTER HEMSLÖJDSFÖRENING

BOSJÖKLOSTER HEMSLÖJDSFÖRENING / HELSINGBORGS HEMSLÖJDSGILLE

FÖRENINGARNA

I Skåne finns sju lokala hemslöjdsföreningar som du kan bli medlem i. Föreningarna arrangerar
slöjdkaféer, inspirationsdagar, medlemsträffar mm. För medlemskap, se sista sidan.
Anmälan: snarast till Christel

Bosjökloster
Hemslöjdsförening

Olsson 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

hemslojden.org/bosjokloster-hemslojdsforening

Skinnsömnad

Susanne Asserfors, ordf 070-7192 787
susanne@asserfors.nu
Christel Olsson, v. ordf –anmälningar till kurser
070-567 44 63 olsson.christel@telia.com
Christa Hedve sekreterare – medlemsansvarig 0413-207 65
christahedve@gmail.com

Då har vi återigen ett nytt slöjdår
framför oss. Vi har laddat med
både mjuka och hårda kurser, en
föreläsning och lite lovslöjd tillsammans med Biblioteket i Höör.
Hoppas vi ses!

14 maj är slöjdens och
hantverkens dag

Vi frossar i slöjdtekniker och
hantverk på Bosjökloster Slott
under dagen. Kom och prova
på, hitta föreningar, kurser och
material. Detaljerad info kommer
under våren.
Aktuell info och bilder från våra
evenemang finns på vår facebooksida Bosjökloster Hemslöjdsförening. Den kan du titta
på även om du inte har ett eget
fb-konto.

Årsmöte
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
och föreläsning med Kalle Forss.
Tid: 15 feb, kl. 18.30
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Vi bjuder på lättare fika.
Anmälan senast 1 feb till
olsson.christel@telia.com

Hemslöjdsnytt

Brodera mera!

Broderigruppen fortsätter att
träffas under våren. Det finns
plats för fler, så vill du också
prova på att brodera fritt efter
hemliga teman är du välkommen.
Tid: månd udda veckor 16 jan,
30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mars,
27 mars, 10 april, 24 april. Kl.
18–21.
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 400 kr, visst material
ingår
Ta med: sax, nålar och vad du
tror kan vara bra att ha.
Anmälan : snarast till Christel
Olsson 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

Rulltova

Vi tovar en bild som kan användas till en kudde, ett sittunderlag,
en väska eller kanske att brodera
på. Endast fantasin sätter gränserna.
Tid. lör 21 jan, kl. 10–16
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 400 kr, material ca
150–200 kr tillkommer.
Ta med: sax, måttband, nålar,
dänkflaska, 2 frottéhanddukar,
papper, penna och något att äta
under dagen.
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Denna kurs kräver en viss
syvana. Du får lära dig en del om
skinnets struktur och olika sömmar för att kunna göra ett fint
alster i pälsskinn. Därefter skär
du själv ut och påbörjar handsömnaden av mössa, vantar eller
handledsvärmare.
Tid: lör 11 feb, kl. 10–16
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 800 kr exkl. material.
Lunch ingår
Ledare: Ingela Zakrisson
Material finns att köpa eller ta
med eget. Mail skickas ut vid
anmälan, för att du ska kunna
göra en beställning av material
som du behöver.
Anmälan: senast 27 jan till
olsson.christel@telia.com

Lovslöjd

Vi bjuder på kaffe och te. Ta med
något att äta.
Ledare: Christina H Bengtsson
och Astrid Rietz
Anmälan: senast 3 mars till
olsson.christel@telia.com

Föreläsning om bastflätning
Bastflätning del 1.

Lär dig om det gamla materialet
bast som är långsträckta fibrer
från innerbarken av framförallt
lindträd. Bast har använts till att
göra rep, mattor korgar och annat
flätat. En lång procedur krävs
för att framställa bast. Först ska
trädet fällas, barken ska blötläggas, basten frånskiljas och torkas,
men sen är materialet hållbart i
mer än hundra år. Föreläsningen
följer vi senare upp med praktiska kurser för de som är intresserade.
Tid: tis 28 mars, kl. 19.15
Plats Biblioteket, Höör
Hämta din gratisbiljett på biblioteket från 1 mars

Lär dig fläta bast!
Bastflätning del 2 & 3.

Tis 18 april kör vi till Ingalill

Nilsson och förbereder bast
och verktyg inför flätning.
Samåkning.
Lör 6 maj, kl.10–16 Flätar vi
med bast.
Ledare: Ingalill Nilsson
Plats: Logen på Bosjökloster
slott
Kostnad: medlem 200 kr, övriga
300 kr för båda dagarna. Ta
med fika.
Anmälan: senast 3 april till olsson.christel@telia.com

Tälj för trädgården

Vi täljer blomsterpinnar,
såstickor och blomsterstöd.
En färgglad täljd och målad
blompinne lyser upp rabatten
långt in på vintern. Du behöver
inte ha erfarenhet av att tälja
innan.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Sofia Månsson
Tid: tor 27 april, kl.18–21
Plats: Kulturhuset Anders
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 100 kr, inkl. material
samt kaffe eller te
Anmälan: senast 11 april till
olsson.christel@telia.com

Vi slöjdar tillsammans med
sportlovslediga barn på biblioteket i Höör
Tid: mån 20 feb, kl. 13.30–15
Plats: biblioteket, Höör
Vi kommer även att slöjda för
barn på biblioteket och museet
i Hörby. Håll ögonen öppna för
dag och tid!

Kavelfrans, duskor och bollar

Vi fördjupar oss i gamla tekniker
som använts som kantavslutningar, prydnad och för att spara
hörnen på kuddar och dynor.
Tid: lör 18 mars, kl. 10–15
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsvägen 2, Höör
Kostnad: 200 kr, inkl. material.

Alla anmälningar görs till
olsson.christel@telia.com eller
070-567 44 63
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Helsingborgs
Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborg
Anna-Clara Lindén, ordf.
042-21 19 03
annaclara_linden@hotmail.com
Anna-Karin Lie
annakarin@drlie.se

Slöjdresa till Östergötland

27–29 juni gör vi en medlemsresa.
Detaljerat program med kostnader
kommer i Hemslöjdsnytt nr 2, i mitten av april.
Kontakta Karin Sundberg
karinsu@telia.com 070-368 17 67
eller Marianne Oxelman
marianne.oxelman@telia.com
070-310 72 06 för mer information redan nu.

Årsmöte
Välkommen på årsmöte!
Kl. 18. Föreläsning: Hemslöjdens
samlingar – en inspirationskälla i samtiden. Till stor del är nu
Skånes båda hemslöjdssamlingar
tillgängliga på Digitalt museum.
Hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft
berättar om hur Hemslöjden tagit
hjälp av Fine Little Day för att nå
ut med det budskapet, och det
nya projekt som vuxit fram ur den
kontakten, som visar samlingarna
som en inspirationskälla i samtiden
Ca kl. 19. Efter föreläsningen tar
årsmötesförhandlingarna vid.
Tid: 15 feb, kl. 18–20
Plats: Hörsalen på Helsingborgs
Stadsbibliotek
I samarbete med Stadsbiblioteket,
Helsingborg

Hemslöjdsnytt

HELSINGBORGS HEMSLÖJDSGILLE
forts. Helsingborgs Hemslöjsgille

Slöjdkafé: sticka, virka,
brodera…

Vi stickar eller slöjdar annat på
Stadsbiblioteket i Helsingborg.
Varje slöjdkafé har ett tema, där
en speciell teknik visas. Kom och
inspirera och låt dig inspireras av
andra slöjdintresserade.
Tid: mån 16 jan, tis 7 feb, ons 1
mars, tors 23 mars, tis 18 april,
ons 10 maj och tors 1 juni. Alltid
kl. 17–20.
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att
köpa i Café Birger.
I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

Irländsk stickning

Irland är känt för sina stickade
tröjor i naturfärgat ullgarn med
mönster i relief. Vi provstickar
olika mönster som även kan överföras till halsdukar, sjalar, vantar, mössor, väskor mm. Vi får
också se ett bildspel om västra
Irland och Aranöarna och höra
om deras sticktradition.
Ledare: Eva Mattsson Lundblad
Tid: lör 21 jan, kl. 11–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 300 kr,
övriga 350 kr
Ta med: tretrådigt ullgarn och
stickor som passar till samt
hjälpsticka.
Anmälan: senast 15 jan till AnnaClara Lindén
annaclara_linden@hotmail.com

046-21 19 03
I samarbete med SV

Spinna med slända

Prova på att spinna lin på
slända. Lin har långa fibrer och
passar därför bra att lära sig
spinna med.
Ledare: Kristina Ignestam
Tid: tis 24 jan, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 200 kr,
Hemslöjdsnytt
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övriga 250 kr. Du kan köpa en
slända av kursledaren eller låna
en på kursen. Lin ingår i kursavgiften.
Anmälan: senast 17 jan till
AnnaKarin Lie annakarin@drlie.se
I samarbete med SV

Tricksticka mönster

Vi trickstickar dekorativa
vändbara mönster i två färger.
Mönstret bildas genom räta,
aviga och lyfta maskor, en färg
i taget. Det passar bra till muddar, pannband, grytlappar och
barnfiltar.
Ledare: Karin Sundberg
Tid: ons 8 feb, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 200 kr, övriga
250 kr
Ta med: två- eller tretrådigt garn
i två färger som ger bra kontrast
och strumpstickor som passar till.
Anmälan: senast 1 feb till
Anna-Clara Lindén
annaclara_linden@hotmail.com

046-211903
I samarbete med SV

Frivoliteter

Frivoliteter är ett gammalt
handarbete, där man slår små
knutar med hjälp av en skyttel.
Det bildas ett spetsmönster som
man kan variera i det oändliga.
Du kan göra dukar, bokmärken,
smycken, lägga in lite pärlor, ja i
stort sett allt vad din fantasi til�låter. Som nybörjare lär du dig
slå en dubbelknut, ringar och
bågar, picoter och sammanfogning. Kursen vänder sig till både
nybörjare och till dig som redan
kan slå knuten och vill gå vidare.
Ledare: Anita Nyholm
Tid: lör 4 mars, kl. 11–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
350 kr
Ta med: en skyttel, sax, garn och
virknål. Kursledaren säljer för
Gullarps hantverksgård skyttlar,
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garn och lite kurslitteratur.
Anmälan: senast 26 feb till Anita
Nyholm anbilia@hotmail.com
I samarbete med SV

Introduktion i färginduktion

Färglära. Vi bekantar oss med
färgernas magiska påverkan på
varandra.
Ledare: Alice Stepan
Tid: tis 28 mars, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 250 kr, övriga
300 kr. Färgcirkelkit ingår i
kursavgiften.
Ta med: garner och tygbitar i
olika färger.
Anmälan: senast 14 mars till
Anna Karin Lie
annakarin@drlie.se

I samarbete med SV

Singla bollar med fria former

Vi singlar bollar med bokstäver,
siffror eller andra valfria former.
Du bör veta hur man singlar en
boll då detta vänder sig till dig
som redan har singlat tidigare.
Ta med dig en förberedd boll som
är klar att börja sy på.
Ledare: Annika Olsen
Tid: tis 4 april, kl 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Ta med: förberedd boll, garn, nål
och sax. Lämpligt garn att sy
med är 2-trådigt ullgarn.
Anmälan: senast 28 mars till
Anna Karin Lie
annakarin@drlie.se

I samarbete med SV

Grönländskt pärlbroderi

Kom och lär dig grunden i grönländskt pärlbroderi. Du börjar
med ett hänge för att lära dig
grunderna och får sedan utveckla
tekniken ytterligare.
Ledare: Mari Lindh
Tid: lör 22 april, kl. 11–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
450 kr. Material ingår i kursavgiften.
Anmälan senast 16 april till
Eva Mattsson Lundblad
evaml.mayo@gmail.com

I samarbete med SV

Medlemsaktivitet:

Tillverka en trådknapp som på
mormors tid. Med en liten ring,
nål och tråd kan du tillverka
vackra och användbara knappar. På detta sätt kan du alltid få
knappar som passar i både storlek och färg till ditt plagg.
Tid: lör 13 maj, kl. 12–15
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Vi bjuder på fika.
Anmälan: senast 8 maj till Anna
Karin Lie annakarin@drlie.se
I samarbete med SV

Tälj för trädgården

Vi täljer blomsterpinnar, såstickor och blomsterstöd. En färgglad täljd och målad blompinne
lyser upp rabatten långt in på
vintern eller lyser upp vintertrötta krukväxter. Du behöver
inte ha erfarenhet av att tälja
innan.
Ledare: hemslöjdskonsulent Sofia
Månsson
Tid: tor 18 maj, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 200 kr, övriga
250 kr
Anmälan: senast 4 maj till Eva
Lithell eva.lithell@telia.com
042-21 98 96
I samarbete med SV

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus
Ann-Sofie Magnér, ordf.
073-342 18 54
annsofie.magner@me.com
Gunvor Johansson 046-25 61 54

Årsmöte
Medlemmar i föreningen Hemslöjden Malmöhus kallas härmed till Årsmöte. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.
Tid: lör 1 april, kl. 10.30 på Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Program: Kl. 11–12 möte. Kl. 12–13 fikapaus. Kl.13–14 föredrag.
Föredrag: Identitetspyttipanna – om slöjd och kulturarv i Sverige av
Niclas Flink, Utvecklare Hemslöjd i Region Jönköpings län.
Jag kommer att prata om mormors 25-öring, slöjd, skillnaden på att
veta något och känna något och om jag till slut, trots att jag inte tror
det, kan bli lite, lite skåning?
Anmälan: senast 26 mars till Elisabeth Hamfelt: e.hamfelt@ebrevet.nu
070-390 19 72

Missa inte Hemslöjden Malmöhus digitala
nyhetsbrev!
Har vi din e-postadress? Nyhetsbrevet skickas ut 10–11 gånger per
år och innehåller inbjudningar till kurser, after-work-slöjd, kaféer m.m.
för dig som antingen vill slöjda själv eller bara inspireras. Nyhetsbrevet
är gratis och du kan avbryta prenumerationen när du vill. Vi saknar över
400 medlemmars mejladresser och vill därför ha din e-postadress som
du anmäler till Gunvor Johansson: gunvor.ivars@telia.com
Att vårt nyhetsbrev är populärt kan vi se på siffrorna på öppningsstatistiken som är dubbelt så höga som för bra nyhetsbrev. Till sist, förväxla
inte vårt nyhetsbrev med dem som Skånes Hemslöjds förbund och SHR
skickar ut.
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HEMSLÖJDEN MALMÖHUS
forts. Hemslöjden Malmöhus

Sy– och
Hantverksfestivalen i
Malmö 24–26 mars

Alla föreningar i Skåne är välkomna
att visa hantverk eller göra reklam
för sin förening. Precis som vi gjort
flera år tidigare, har föreningen
Hemslöjden Malmöhus även 2017
ett bord på Syfestivalen, där vi
visar allehanda hantverk. Vill du ta
chansen att visa ditt hantverk för
mässbesökarna? Inget hantverk
är för obetydligt för att visas!
Stämningen är underbar och du får
chansen att möta många nyfikna
och intresserade besökare. Du
kommer inte att vara ensam, vi
brukar vara fyra hantverkare per
pass. Vill du arrangera en workshop
för besökarna på Syfestivalen med
ditt hantverk, hör av dig! Boka en
tid hos föreningen Hemslöjden
Malmöhus.
Anmäl dig till en tid: fre–sön
24–26 mars ca. 9.30–17 ca 3-timmars pass
Anmälan: senast 12 mars till Stina
Billing stina@sandbender.dk 073334 39 25

Stickkafé i Landskrona

Kom och sticka! Hemslöjdens
butik håller öppet för dig som vill
köpa något att sticka på/med.
Tid: Tisd jämna veckor 24 jan,
7 feb, 21 feb, 7 mars, 21 mars, 4
april, 18 april. Alltid kl. 18.30–
20.30.
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 40 kr, inkl fika.
Ingen anmälan.

Broderikafé i Landskrona

Välkommen till broderikafé på
Landskrona Bibliotek. Ta med
ditt broderi och visa vad du syr
på. Sitt ner en stund och låt dig
inspireras av vad de andra syr
på. Har du aldrig broderat tidigare visar vi dig gärna.
Tid: Lörd 28 jan, 25 feb, 18 mars,
29 april, kl. 13–15
Hemslöjdsnytt

Plats: Landskrona Bibliotek
Ingen anmälan. Ingen kostnad
Mer info: Elisabeth Hamfelt

e.hamfelt@ebrevet.nu

070-390 19 72

Personliga trådknappar

Med personliga knappar kan
du på ett enkelt och roligt sätt
förnya dina kläder eller använda
som smycken.
Ledare: Disa Sjöholm
Tid: tis 31 jan 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr. Fika ingår.
Material: ta med trådar i olika
färger om du har annars kommer
det att finnas nål, bomulls- eller
lintråd samt en bit vax till en
kostnad av 40 kr
Anmälan: senast 24 jan till Disa
Sjöholm disa.sjoholm@spray.se

Återbruk av silverbestick

En favorit i repris! Ta med ett
silverbestick och gör det till ditt
favoritsmycke!
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tor 9 feb, kl. 18–21
Plats: Säbyg 17,
Engelbrektshuset, Landskrona
Kostnad: medlem 250 kr,
övriga 300 kr
Anmälan: senast 3 feb till
bo.giliusson@me.com

076-856 60 46

Ta med ditt broderi, köp en fika
och sitt ner i gemenskapen vid
bordet med det röda lejonet.
Tid: lörd 11 feb, 18 mars, 22 april,
6 maj. Alltid kl. 13–15.
Plats: Europacafét, Järnvägsg 41,
Limhamn
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: Ingrid Carlsson

Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 100 kr inkl. fika och
material. Barn och ungdomar
gratis.
Anmälan: senast en vecka före
till annsofie.magner@me.com
073-3421854

ingrid.rune.carlsson@telia.com

Gör en himmeli/oro/pajaki

040-15 68 36

Slöjda med papper –
sportlovsaktivitet

Vänd blad, vik ord och klipp
meningar. Kom och lär dig slöjda
vackra saker av återbrukade
böcker. Drop in. Material och
verktyg finns på plats. Barn 6–12
år är speciellt välkomna.
Tid: ons 22 feb, kl 13–15
Plats: Hjärups Bibliotek,
Ämnesv 2 B
Ingen kostnad. Ingen anmälan.

Schablon och textiltryck –
med inspiration från
allmogemåleri

Låt dig inspireras av Eija
Koskis nya bok HIMMELI.
Vi slöjdar varsin oro av halm,
akvarellpapp, pappsugrör, vadmal, träkulor, glaskulor, prismor, ull m.m.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 25–26 mars, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.100 kr,
övriga 1.200 kr
Material: ta med eget annars
finns det på plats för 40 kr
Anmälan: senast 20 mars till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Med enkla trycktekniker och
broderitekniker som inte kräver avancerad utrustning eller
förkunskaper inspireras vi av
bl.a. schablonmåleri och ådringsmålning. Tanken är att du ska
komma igång med ditt skapande
och lätt kunna fortsätta själv
hemma. Gå gärna in och kolla på

Kom och gör hjärtan av ståltråd,
ullgarn, tråd, ull, tyg, knappar och pärlor. Medlemmar i
Hemslöjden Malmöhus visar
olika tekniker för att göra vackra
hjärtan. Vi slöjdar hjärtan för
kärlek mellan människor i alla
länder och för jorden vi bor på.
Tid: lör 11 feb, kl. 10–14
Plats: Staffanstorps Bibliotek,
Blekingev 1
Ingen kostnad. Ingen anmälan.

Broderikafé på Limhamn
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Kontakt stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Hej kära slöjdare!

I vår fortsätter vi med våra populära
inspirationskvällar och med vårt
nya anmälningssystem via Eventbrite. Våren bjuder på inspirationsföreläsning om spedetröjan med
slöjdhäng, halmlöpe, trädgårdskonst, skånsk knyppling och annat
spännande.
Mer info om inspirationskvällarna
senare i vår kommer i nästa nummer och såklart på webben. Du
hittar information och anmälningsformulär på

Vårens inspirationskvällar:
8 feb – halmlöpe alt tatueringar?
8 mars – halmlöpe alt tatueringar?
5 april – trädgårdskonst
10 maj – skånsk knyppling

Den skånska spedetröjan –
en skönhet med anor

sön kl. 9–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.100 kr
övriga 1.200 kr
Anmälan: senast 20 feb till
annsofie.magner@me.com

073-3421854

Vi täljer trädgårdspinnar, potatisstickor, krokar m.m.
Tid: 7 mars, 4 april och 9 maj.
Alltid kl. 18.30–20.30

Hannah Runnqvist, medlems-ansvarig 073-064 84 87

och som vanligt på vår sida på
Slöjdkalendern och Facebook.
Anmälan öppnar som vanligt ca 1
månad i förväg.

Ledare: Helena Bratt
Tid: 24–25 feb, lör kl. 17–20,

Skär-tisdagar

Luisa Carbonelli, ordf.

tinyurl.com/smhinspiration

youtu.be/CVe08JGYlHc

Familjeaktivitet –
slöjda hjärtan

hemslojden.org/stadenmalmo
facebook.com/StadenMalmosHemslojd

OBS! Alla anmälningar är
bindande. Avanmälan senare än
en vecka före kursstart debiteras.
Minst 5 deltagare / kurs eller
slöjd-after-work..

Spedetröjan tillverkades och
användes i klädedräkten från
mitten av 1700-talet fram till
1900-talets början. Kvällens
inspiratör Inger Olsson berättar
om hur tiden, modet och social
status har påverkar utseendet.
Föreläsare: Inger Ohlsson
Tid: 11 jan, kl 18–21
Plats: Form Design Center, Lilla
Torg
Ta gärna med: något handarbete
att arbeta med under tiden Inger
15

berättar
Kostnad: Medlem i SMHF 50 kr,
medlem annan förening 100 kr,
övriga 150 kr. Fika ingår
Anmälan: snarast

Kurs i brickvävning

Brickbandsvävning är ett spännande sätt att väva med enkla
redskap. Med hjälp av små kort
– brickor med hål och en liten
skyttel vävs helt underbara band
med otroliga mönster. Under den
här helgkursen, får du en genomgång i grunderna för vävning med
brickor, mönsterkonstruktion, val
av garnkvalité och uppsättning för
vävning med brickor. Du får lära
dig avslutningar och användningsområden och dessutom en inblick
i historiken. Efter avslutad kurs
kan du sätta upp och väva band
efter egen mönsterkomposition i en
lämplig garnkvalité. Läs mer på
sonjaberlin.com
Ledare: Sonja Berlin
Tid: 28–29 jan, kl. 9–16
Plats: Briza Maxima ABs lokaler,
Monbijoug 13 a
(möjlighet att värma medhavd
lunch finns på plats, annars finns
lunchställen i närheten)
Kostnad: 1.750 kr för två kursdagar
inkl. fika. Anmälan är bindande.
Avgift återbetalas endast om kursen ställs in.
Material: Kan köpas av Sonja på
plats för 400 kr, eller ta med eget
garn. Mer detaljerad lista erhålls
vid anmälan
Anmälan: tinyurl.com/smhinspiration
Hemslöjdsnytt

SÖDERSLÄTTS HEMSLÖJDSFÖRENING

ÄNGELHOLMS HEMSLÖJDSGILLE

Kartbroderi

Söderslätts
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening
Ann-Sofie Grentzmann, ordf
Cecilia Persson
Karin Landgren
Lotta Pettersson
Marie-Louise Lillås-Hansson
Åsa Lindahl
Ida Liedholm

----------

Stickkurs för barn

Kontakt soderslattshf@gmail.com

Kom ihåg att besöka vår hemsida
för senaste nytt
hemslojden.org/soderslattshemslojdsforening

Årsmöte
Välkommen på årsmöte, lör 11
feb kl 12.00 i Skånes Hemslöjdsförbunds lokaler i Landskrona
gamla stationshus, Österleden 10.
Det blir möte, förtäring och sedan
föredrag om yllebroderi av hemslöjdskonsulent Annhelen Olsson.
Anmälan senast 31 jan till
soderslattshf@gmail.com

Vi broderar Vellinge kommun
under ledning av Åsa Lindahl från
Söderslätts Hemslöjdsförening.
Kom och bidra!
Tid: lörd 4 mars, kl. 11–15.
Plats: Konsthallen, Falsterbo
Strandbad
Material finns på plats.
I samarbete med Konsthallen i
Falsterbo

Medlemskvällar

Under våren fortsätter våra
inspirerande temakvällar.
Ledare: styrelseaktiva i föreningen
Tid: tors 16 feb , ons 23 mars, tors
27 april och ons 17 maj, alltid kl.
18–21
Plats: Mellang 22, Skanör.
Kostnad: medlemmar i
Söderslätts HF gratis, övriga 50
kr.
Ingen anmälan, fika finns till
självkostnadspris.

Under tre söndagar är barn från
10 år är välkomna att lära sig
sticka.
Tid: 5, 12 och 19 mars, kl. 10–13
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 350 kr, för alla tre tillfällena. Stickor, garn och fika ingår.
Anmälan: senast 1 mars
soderslattshf@gmail.com

Viktorianska påskägg

Tid: lör april, kl. 10–13
Kostnad: 200 kr inkl material
Ledare: Marre Lillås-Hansson
Plats: Mellang 22, Skanör.

Fika kommer att finnas till självkostnadspris.
Anmälan: senast 25 mars till
soderslattshf@gmail.com
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en handduk och en plastpåse för
att ta hem handduken och krukan.
Anmälan: senast 30 jan till

hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille
Marianne Oxelman, ordf. 0431-838 85
marianne.oxelman@telia.com

marianne.oxelman@telia.com

0431-838 85

Tova med ull och siden

Årsmöte
Alla ni som har betalat medlemsavgift i Ängelholms Hemslöjdsgille
för 2017 har chans att vinna i
lotteriet med dragning på årsmötet
torsdagen 2 mars på Biblioteket
i Ängelholm. Läs mer nedan. Det
delas även ut extra priser till er
som kommer på årsmötet!

Slöjdresa till Östergötland
27–29 juni gör vi en medlemsresa. Detaljerat program, med
kostnader, kommer i Hemslöjdsnytt nr 2, i mitten av april.
Kontakta Karin Sundberg
karinsu@telia.com 070-368 17
67 eller Marianne Oxelman
marianne.oxelman@telia.com
070-310 72 06 för mer information redan nu.

Stickkafé

Vi stickar, virkar eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: ons 18 jan, tor 16 feb, ons 15
mars, ons 26 april, mån 22 maj.
Kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: till 0431-838 85

Anmälan: till 0431-838 85

marianne.oxelman@telia.com

Knop, splits och tagling

Gör din egen nyckelring och lär
dig lite om olika typer tågvirke.
Ledare: Jeanette Nihlén.
Tid: ons 25 jan, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget,
Kostnad: Medlem 150 kr, övriga
200 kr. Material tillkommer ca
25 kr.
Ta med: sax och kniv.
Anmälan: senast 15 jan till
marianne.oxelman@telia.com

0431-838 85.

Uppläggning och
avmaskning på olika sätt

Genom att kunna flera olika uppläggnings- och avmaskningsvarianter så får du en möjlighet att
välja den teknik som passar ditt
stickade plagg bäst.
Ledare: Johanna Skoog
Tid: tor 2 feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr
Ta med: stickor och en virknål
som passar garnet. Det finns
annars att köpa på plats.
Anmälan: senast 24 jan till
marianne.oxelman@telia.com

marianne.oxelman@telia.com

0431-838 85

Broderikafé

Filta en kruka till en vårlök!

Kom och brodera eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Hedvig Wendelbo-Hansson
Tid: månd 23 jan, 13 feb, 6 mars,
27 mars, 24 april, 8 maj, 29 maj.
Alltid kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Hemslöjdsnytt

Ta med: Ett gammalt dricksglas,

Ängelholms Hemslöjdsgille

Vi arbetar med ull och filtar en
ihålig form, så att den passar
runt ett gammalt glas.
Ledare: Carin Madsén Kollberg
Tid: ons 8 feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 150 kr,
övriga 200 kr. Materialkostnad
60 kr.
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Lär dig tova tunna tyger med
merinoull/svensk finull och siden.
Det blir tunt och smidigt, men
samtidigt starkt, varmt, vackert
och tovat. Du hinner göra ett
tygstycke eller en flärdfull scarf.
Ledare: Carin Madsen Kollberg
Tid: sön 12 feb, kl. 9–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Järnvägsg 11
Kostnad: Medlem 750 kr, övriga
800 kr. Material tillkommer.
Anmälan: till SV 076-871 48 69.
Uppge arr. nr 51457 och om du är
medlem.
I samarbete med SV

Sticka!

För nybörjare och fortsättare.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: Varannan månd kl. 18–20.30
med start 13 feb, 5 ggr.
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Järnvägsg 11
Kostnad exkl. mtrl: medlem 740
kr, övriga 790 kr
Anmälan: till SV 076-871 48 69.
Uppge om du är medlem.
I samarbete med SV

Prova på smide

Upplev det hårda järnet, som du
lär dig att forma.
Ledare: Jimmy Larsson
Tid: tis 14 feb, kl. 18–21
Plats: Tåstarps nya smedja,
Tåstarp, Munka Ljungby
Kostnad: Medlem 250 kr, övriga
300 kr. Materialkostnad 50 kr
Anmälan: senast 7 feb till
marianne.oxelman@telia.com

Hemslöjdsnytt

ÖSTRA SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRENING

ÄNGELHOLMS HEMSLÖJDSGILLE
forts. Ängelholms Hemslöjdsgille

Lovslöjd

Småslöjd i olika former.
Ledare: Agneta Kjellberg,
Marianne Oxelman m. fl.
Tid: ons 22 feb, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad inkl. material: 30 kr
Anmälan: till 0431-838 85
marianne.oxelman@telia.com

Föredrag
och gillets årsmöte

Den kreativa processen – gammal kunskap blir som ny.
Föreläsning av Birgitta Forslund,
som gärna söker sin inspiration i
gamla stickmönster och lånar in
teknik och idéer till nya modeller. Hon är författare till Älskade
kofta och Stickat och virkat –
vintage på svenska Sticka gärna
medan du lyssnar. Ta med garn
och stickor! Birgitta ger förslag.
Hemslöjdsgillets årsmöte.
Dragning i medlemslotteriet.
Tid: tor 2 mars, förhandlingar kl.

18, föreläsning kl. 19
Plats: Torgrummet,
Stadsbiblioteket
Fri entré. Alla välkomna!

Kostnad exkl. mtrl: medlem 150

kr, övriga 200 kr
Ta med: Eget material gärna slitet jeanstyg att laga eller annat
bomullstyg
Anmälan: senast 23 feb till
marianne.oxelman@telia.com

0431-838 85

Sticka –
detaljer som gör skillnad

Vi monterar en halv liten tröja
med rak isydd ärm. Här ingår
ökningar, maskstygn, sidsömmar,
lodräta knapphål, resårstickade
slåar, tränsning av knapphål,
halsringning och olika avmaskningar. Vi tar upp vad man ska
tänka på när man gör sin egen
tröja.
Ledare: Ulla Engquist
Tid: 18–19 mars, kl. 9–16
Plats: Sammanträdesrummet,
stadsbiblioteket
Kostnad: Medlem 1.250 kr, övriga
1350 kr. Material tillkommer ca
100–150 kr.
Ta med: Stickor 2– 3½ m.m.
Knapphålssilke, 1 knapp ca 1
cm i diameter samt en mindre
platt knapp. Synål, tapisserinål
med och utan udd, genomskinlig
linjal, papper, penna och sax. Ca
14 dagar före kursstart får du
garn och beskrivning till 3 små
delar för montering, ca 15x15 cm
vardera, som ska vara stickade
tills kursen.
Anmälan: senast 8 mars till
marianne.oxelman@telia.com

0431-838 85

Tälj för trädgården

Sashiko – japanskt broderi

Prova på en japansk teknik som
bygger på förstygn; från början
en teknik för att förstärka slitna
och trasiga kläder. Idag används
Sashiko inom konstsömnad.
Ledare: Bodil Englund och
Agneta Kjellberg
Tid: lör 4 mars, kl. 10–14
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Hemslöjdsnytt

Vi gör blomsterpinnar, såstickor
och växtstöd…
Ledare: hemslöjdskonsulent
Sofia Månsson
Tid: tors 23 mars, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 150 kr, övriga
200 kr. Material tillkommer
med ca 30 kr.
Anmälan: senast 13 mars till
marianne.oxelman@telia.com

0431-838 85

Prova på tvistsöm

0431-838 85

Läderslöjd

0431-838 85

marianne.oxelman@telia.com

Introduktion av material, tekniker och verktyg. Prova på ett
mindre läderarbete, som kan
färdigställas hemma, om du inte
hinner klart.
Ledare: Sofia Djerf
Tid: lör 1 april kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad exkl. mtrl: medlem 300
kr, övriga 400 kr
Ta med om du har: sporre, syl,
håltång, mattkniv/rullbladskniv
Anmälan: senast 23 mars till
marianne.oxelman@telia.com

0431-838 85

Tvåfärgspatentstickning,
grund

Lär dig grunderna i tvåfärgspatentstickning (även kallad brioche): ökningar och minskningar
samt att följa ett enkelt diagram.
Patentstickning ger ett luftigt
och lätt intryck och genom att
kombinera två färger, kan man få
många spännande resultat.
Ledare: Johanna Skoog
Tid: tors 27 april, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr
Ta med: Garn i två färger i ungefär samma tjocklek. Stickor, ett
nummer mindre än vad du normalt skulle använda med garnet.
Anmälan: senast 17 april till
marianne.oxelman@telia.com

0431-838 85
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Klädd papplåda

Av papp bygger du en liten låda
som du sedan klär med tyg och
papper. Lådan limmas sen in i en
pärm (även denna gör du själv)
som fungerar som lock och får det
hela att se ut som en bok.
Ledare: hemslöjdskonsulent Kalle
Forss
Tid: ons 3 maj, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 150 kr, övriga
200 kr. Material tillkommer
50 kr.
Anmälan: senast 24 april till

Du lär dig grundstygn och skapar
ett eget mönster.
Ledare: Gisela Jansson
Tid: ons 29 mars och tors 20
april, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad exkl. mtrl: medlem 200
kr, övriga 300 kr
Material: Linne, lin- och ullgarn
finns till en kostnad av 20 kr men
ta gärna med eget.
Anmälan: senast 19 mars till

marianne.oxelman@telia.com

Fläta i sly för trädgården

Vi hämtar materialet och flätar
produkter för trädgården t.ex.
kompostkorg, pionstöd, olika
typer staket.
Ledare: Mikael Svensson
Tid: lör 27 maj, kl. 10–16
Plats: hos Birgitta J Sternerup,
Tockarp, Örkelljunga
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
400 kr
Ta med: oömma kläder, matsäck,
skärande sekatör och vass kniv
Anmälan: senast 18 maj till
marianne.oxelman@telia.com

0431-838 85

Fläta en hastkorg av sly

Vi hämtar materialet och flätar
från en botten av trä.
Ledare: Mikael Svensson
Tid: lör 3 juni, kl. 10–16
Plats: Hos Birgitta J Sternerup,
Tockarp, Örkelljunga
Kostnad: Medlem 300 kr, övriga
400 kr. Material tillkommer 50
kr/korg för förberedda korgbottnar.
Ta med: oömma kläder, matsäck,
skärande sekatör och vass kniv.
Anmälan: senast 25 maj till

Östra Skånes
Hemslöjdsförening

hemslojden.org/ostra-skanes-hemslojdsforening
Karl Erik Stålhandske, ordf.
070-673 73 85 stalis.lokarod@gmail.com
Wiveca Vohnsen
0451-518 62 wivecavohnsen@hotmail.com
Ingegerd Lindvall
0451-320 02 ingegerd.lindvall@telia.com

Stickkafé i Vanneberga

Årsmöte
Östra Skånes Hemslöjdsförening
kallar till årsmöte torsdagen 23
mars på Rökeriet, Åhus. Personlig
kallelse kommer i enlighet med
stadgarna.

En kväll i veckan, stickar vi tillsammans i Vanneberga by, två
mil sydöst om Kristianstad.
Tid: tisd, kl. 17.30–20.30
Plats: AnimameA Garn,
Vanneberga, Landöv. 7
Kristianstad
Anmälan: 070-865 92 87, begränsat antal platser
Mer info: animameagarn.se

Broderikafé i Kristianstad

90-års jubileum!
Lör 5 aug firar vi 90-årsjubileum på Önnestads
Folkhögskola med en
heldag full av aktiviteter.
Boka in i kalender redan
nu!

Ta med eget broderi och träffa
broderiintresserade vänner!
Tid: onsd, kl. 13–16
Plats: Regionmuseet
Kristianstad
Ingen kostnad, ingen anmälan,
kom när du kan!
Mer info: Karin Selander
070-820 22 05
karin.g.selander@gmail.com

marianne.oxelman@telia.com
Deltagare under 25 år betalar
halva kursavgiften. Anmälan är
bindande. Avanmälan senare än
en vecka före kursstart debiteras.
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Hemslöjdsnytt

ÖSTRA SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRENING
forts. Östra Skånes Hemslöjdsförening

Stickning

Lär dig sticka eller fördjupa
dig i stickningens värld.
Demonstration av dominostickning under kvällen.
Ledare: Marina Velin-Nyström
Tid: ons 1 mars, kl. 17.30–20.30
Plats: AnimameA Garn
Vanneberga, Landöv. 7
Kristianstad
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: stickor, rundsticka och
garn om du har.
Anmälan: senast 20 feb till
Ingegerd Lindvall 0451-320 02
ingegerd.lindvall@telia.com

Bandvävning

Vi lär oss att väva band med olika
tekniker. Band i flera färger som
kan användas för många olika
ändamål. Redskap och material
kan lånas av kursledaren som
också har till försäljning.
Ledare: Maria Skarped
Tid: lör 11 mars, kl. 9.30–16.30
Plats: centrala Kristianstad,
lokal meddelas senare
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga
400 kr. Materialkostnad tillkommer, ta gärna med själv om du
har.
Ta med: Sybehör och sax. Kaffe
och te finns.
Anmälan: senast 20 feb till Ann
Andersson 070-920 98 20
ann.a@telia.com

Grannlåtsbroderi

Gör något unikt som du själv
designar! Använd nytt och/eller
gammalt material. Litet eller
stort. Till lyst eller brukbart.
Ledare: Anette Lundin
Tid: 18–19 mars, kl. 9.30–16
Plats: Hantverkshuset,
Lunkendev 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 750 kr,
övriga 900 kr
Ta med: Tyg att ska skapa på.
Hemslöjdsnytt

Material som du vill använda.
Visst tyg till applikationer och
annat t.ex. band och pärlor finns
att köpa. Fika serveras till självkostnadspris.
Anmälan: senast 5 mars till Tina
Persson tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Pilflätning

Fläta fågelmatare eller små korgar. Kursen passar både nybörjare och vana flätare!
Ledare: Inga-Lill Nilsson
Tid: lör 1 april, kl, 9.30–16
Plats: Hantverkshuset,
Lunkendev 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 550 kr. Material tillkommer, betalas på plats.
Ta med: Sekatör och kniv, typ
Morakniv. Något till lunch, fika
serveras till självkostnadspris.
Anmälan: senast 14 jan till Tina
Persson tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61
Ring även till kursledaren:

0416-136 64 och beskriv erfarenhet och ev. önskemål om vad du
vill göra.

Skånskt yllebroderi

Kursen vänder sig till både nybörjare och vana brodöser.
Ledare: Ally Svensson och
Annika Nilsson
Tid: 22–23 april, kl. 9.30–16
Plats: Tranåsgården, Helgonv 7,
Skåne Tranås
Kostnad: medlem 800 kr,
övriga 950 kr
Ta med: sax, sybåge och nålar
Material kan köpas genom kursledarna. Förmiddagsfika serveras
till självkostnadspris.
Anmälan: senast 7 april till Tina
Persson tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Tälj för trädgården

Prova på att tälja. Vi täljer blomsterpinnar, såstickor och blomsterstöd. Du behöver inte ha erfarenhet av att tälja.
Ledare: hemslöjdskonsulent Sofia
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Månsson
Tid: tors 4 maj, kl. 17.30–20.30
Plats: Sockenhuset i Norra

Sandby Hässleholm.
Kostnad: Medlem 100 kr, övriga
125 kr. Materialkostnad ca 30 kr/
pers tillkommer och betalas på
plats.
Anmälan: senast 20 april till
Ingegerd Lindvall 0451-320 02
ingegerd.lindvall@telia.com

HEMSLÖJDENS BUTIK

Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 0418-591 20 E-post: hemslojdensbutik.skane@swipnet.se
Nätbutik: hemslojdenskane.se Öppet: måndag–fredag kl. 10–18, lördag kl. 10–14
Supervassa tälj- och karvsnittsknivar behövs för att arbetet ska vara
roligt och lätt, och ge ett bra resultat när du slöjdar i trä. Vi har de
bästa, tillverkade av Sune Oscarsson. Boken Tälj för kök och trädgård
av Jögge Sundqvist är nu slut på förlaget. Vi har ett litet lager som vi
säljer ut för 150 kr (245 kr).
Nya böcker:
Hampa, det vita guldet, av Git Skoglund
Sticka binge utgiven av Halländska hemslöjdsföreningen
Virkad mönstermagi av Maria Gullberg. Kommer i februari.
Sydda väskor av Helena Bengtsson. Kommer i februari.
Till bingestickningen passar Raumas finullgarn perfekt och det
har vi i många färger. (Passar även till de virkade muddarna i slöjdtipset på sidan 23)

Växtfärgning

Nu är det populärt att färga ullgarn med växter och utan giftiga
kemikalier. Välkommen till en
två-dagars-kurs med Marianne
Davidsson som driver företaget
Gladeholm. Marianne spinner
och färgar samt designar mössor
brickor och servetter.
Ledare: Marianne Davidsson
Tid: 20–21 maj, kl 9–16.30
Plats: Simrishamns närhet.
Lokal meddelas senare
Kostnad: medlem 800 kr,
övriga 1.000 kr
Material: Kan köpas på plats till
självkostnadspris.
Anmälan: senast 6 maj till Tina
Persson tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Horn, är tillsammans med trä, det äldsta materialet för skedar. Nu
har vi hittat en tillverkare av hornföremål. Det var längesedan vi
hade det. Teskedar, kaffemått, äggskedar, saltskedar och matskedar
för att nämna några.
Snällt mot det stickade är de fina sjalnålarna och håret tycker bäst
om en hornkam, för det blir inte elektriskt.

Virkmagi &
sydda väskor
11 mars–1 april
Se böckernas fina modeller i verkligheten! Mormorsrutor i fantastiska
kombinationer av Maria Gullberg och
sydda väskor, inspirerade av kjolsäcken
av Helena Bengtsson.

Kursavgiften betalas senast en
vecka före kursstart till bankgiro
889-1210 om inget annat anges.
Anmälan är bindande. Vid
återbud av annat skäl än t.ex.
sjukdom tas en anmälningsavgift
ut på 150 kr. Ställs en aktivitet
in så återbetalar vi givetvis hela
avgiften.
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LITE AV VARJE

Vill du köpa, sälja eller efterlysa något slöjdrelaterat, ställa en fråga eller tipsa om ett evenemang?
Skicka ett mail till sofia.mansson@hemslojd.org

Gillet skånska dräkter

Nya böcker från Hemslöjdens förlag!

arrangerar dräktcaféer i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler, Glimmervägen 6, Lund.
Vi tänker oss att ett dräktcafé är en möjlighet att träffas under enkla former kring vårt
gemensamma intresse – dräkter! Kanske får
ett pågående projekt följa med, kanske blir
något sytt, kanske finns böcker eller beskrivningar att visa, dela med sig av och diskutera?
Kanske kan vi hjälpas åt att finna svar på
frågor?
Efter jul kommer Åsa Stentoft och berättar om Hemslöjdens samlingar på Digitalt
museum, där det finns mycket dräktmaterial
från Stiftelsen Skånsk Hemslöjd och Östra
Skånes hemslöjdsförenings arkiv. Läs om
datum och klockslag på:

I början på året utkommer två nya böcker som du förstås
hittar i Hemslöjdens butik i Landskrona. Där kan du också
se alla modellerna ur böckerna i en miniuställning under
mars månad. Läs mer på sid 21. Båda författarna kommer
under våren/sommaren till Skåne för att hålla kurser med
utgång från böckerna. Läs mer på sid 8–9.

Svenska Vävstols Museet , Glimåkra
arrangerar kurser i
• Dekorativ vävning, 31 mars–2 april
Lekfullt och fritt skapande med olika material
i ripsvävar. Ledare: Bodil Hörlén
• Falsk dubbelväv 1–5 maj
Vi väver mjuka kvaliteter, mycket mönster och
blandar olika material till grytlappar, disktrasor och handdukar. Ledare: Winnie Poulsen
• Trasmattvävning 19–22 juni
Vi sätter upp och väver prover på alla tänkbara
varianter på 4 skaft. Ledare: Maria Rollander
• Prova på vävning! 26 juni–2 juli
För dig som aldrig vävt eller vill komma igång
igen. Ledare: Karin Wallin

Kjolsäck eller kjolväska är namnet på en liten väska att
hänga i kjollinningen eller knyta runt midjan till sin folkdräkt. Formgivare och konsthantverkare Helena Bengtsson har länge inspirerats av dessa och har nu gjort 15 nya
väskor, vackra som smycken. Några av dem har en tydlig
koppling till en särskild bygd, andra är mer fristående. Materialen i väskorna är en blandning av äkta och oäkta, nytt
och gammalt. I päls, skinn, ull, reflexband och återbrukade
jeans syr du dina egna småväskor efter tydliga beskrivningar och illustrationer. Du får också
tips om bra material
och verktyg, vilka
stygn som används,
hur du gör en
bygelmontering och
syr bästa handtaget
i skinn. Boken har
ca 120 sidor.

Virkad
mönstermagi

Foto: Thomas Harrysson

gilletskanskadrakter.wordpress.com

Sy väskor – vackra som smycken

Text och bild: Åsa Stentoft, hemslöjdskonsulent i Skåne

Virka mudden snöstjärna
Muddarna är rundvirkade i flerfärgsvirkning, två storlekar.
Den färdiga mudden ser du på omslaget. Diagrammet
visar den mindre storleken (ca 18 cm i omkrets). Gör du
den större storleken (ca 20 cm i omkrets) så virkar du
två maskor mellan stjärnornas spetsar istället för en.
Garn: Rauma finullgarn (350m/hg) eller motsvarande
Virknål: 2,5. Finns att köpa i hemslöjdens butik i Landskrona.
Masktäthet: ca 32 fm/10cm
För att undvika förskjutning i mönstret i övergången till
ett nytt varv, virkas ett varv åt gången enligt följande:
Markera varvets början. *Virka 2 lm = första maskan på
varvet. Virka fm enligt diagrammet, avsluta varvet genom
att virka 1 sm i andra luftmaskan i varvets första maska
(= 2 lm)*. Upprepa *-* varje varv.
Lägg upp 60 lm (66 lm) med mönsterfärgen. Stäng
luftmaskkedjan till en ring med 1 sm. Se till att ringen
inte vrider sig.
Första varvet virkas med smygmaskor från luftmaskkedjans baksida i den tvärliggande maskbågen mellan två
luftmaskorna. Det ger en fast och fin kant. Se bild 1.
Virka fasta maskor i bakre maskbågen enligt mönsterdiagrammet, som virkas 1,5 gång med början i nederst
till höger. Se bild 2 för färgbytet. Vill du ha en kort mudd
virkar du två rader stjärnor, för en längre virkas tre rader.
Avsluta med ett varv smygmaskor i mönsterfärgen, virka
sedan picot kanten

Maria Gullberg, virkningens mästarinna, går här i närkamp
med den klassiska mormorsrutan och trollar fram helt fantastiska mönster. Boken innehåller ett 20-tal mönster som
byggs upp med hjälp av virkade rutor. Några av projekten
blir färdiga produkter så som kudde, väska, matta och filt.
Till varje ruta finns ett tydligt virkdiagram som gör det lätt
att virka rätt maska och se alla färgbyten. Svårighetsgraden i projekten sträcker sig från lätt till svårt även för dig
med virkvana. Boken har 120 sidor.

Läs mer på vavmuseum.se eller kontakta

Foto: Thomas Harrysson

info@vavmuseum.se

Föreningen Skånelin
planerar att under 2017 ordna en kurs i linodling ”Från sådd till skörd” samt en kurs i att
spinna med lin. Är du intresserad så hör av dig
till Karin Persson 070-311 30 74
eller info@skanelin.se senast 15 mars.
Hemslöjdsnytt
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Picotkant: *virka 3 lm, 1 sm i den första av de tre luftmaskorna, hoppa över 1 maska, virka 1 sm i nästa maska*
Upprepa *-* varvet ut.
Fäst lösa garnändar. Skölj gärna upp muddarna i ljummet
vatten så blir de lite mjukare.

Vit ruta = mönsterfärg Grå ruta = bottenfärg
Rektangelruta= picot kant
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Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
Avs: Skånesgamla
Hemslöjdsförbund
Landskrona
station
Box 1143
Österleden 10
221 05 LUND
261 35 Landskrona

BLI MEDLEM!

I Skåne finns sju hemslöjdsföreningar som du som är intresserad av slöjd och hantverk kan bli
medlem i. Föreningarna är uppdelade regionalt men du kan delta på alla aktiviteter oberoende
vilken förening du väljer att vara medlem i.

Som medlem får du

• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt
4 ggr/år hem i brevlådan

• Rabatt på prenumeration av tidningen
Hemslöjd

Föreningarna arrangerar
slöjdkaféer, inspirationsdagar, medlemsträffar, resor,
föredrag, kurser m.m.

• Rabatt på kurser och aktiviteter i Skåne
• Rabatt på kurser på Sätergläntan –
Hemslöjdens kursgård och Skansens hantverkskurser.

Så här gör du
Att vara medlem i en förening kostar mellan
200–275 kr/år beroende på vilken förening du
vill tillhöra. Enklast blir du medlem genom att gå in
på hemslojden.org och anmäla vilken förening du vill
bli medlem i.
Du kan också kontakta din lokala förening direkt,
se kontaktuppgifter längst fram i tidningen.

Bosjökloster Hemslöjdsförening
hemslojden.org/bosjokloster-hemslojdsforening

Helsingborg Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborgs-hemslojdsgille

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus

Staden Malmös Hemslöjdsförening
hemslojden.org/stadenmalmo

Söderslätts Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Ängelholms Hemlöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostra-skanes-hemslojdsforening

