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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.

Nästa nummer av Hemslöjdsnytt utkommer i augusti.
Tills dess önskar vi er en riktigt skön sommar, fylld
med slöjdande av alla former!
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Nästa nummer: Nummer 3/2017
utkommer i augusti. Material
lämnas senast 19 juni till Skånes
Hemslöjdsförbund eller mailas till
redaktören, se adress ovan.
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På omslaget

Gå en slöjdkurs i sommar! Du
kan tex lära dig att väva
trasmattor under en hel
vecka. Läs mer om sommarkurserna på sidan 8.
Hemslöjdsnytt
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Att vara medlem i Hemslöjden
innebär en mängd fördelar

KONTAKT

SKÅNES
HEMSLÖJDSFÖRBUND

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

Hemslöjdskonsulenterna

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@hemslojdeniskane.se

Bosjökloster Hemslöjdsförening
ordf. Susanne Asserfors 070-7192 787
susanne@asserfors.nu

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

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. Caroline Smith Mollnar
c.smith.molnar@gmail.com

Skånes Hemslöjdsförbund

Ängelholms Hemslöjdsgille
ordf. Marianne Oxelman 070-310 72 06
marianne.oxelman@telia.com

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

Östra Skånes Hemslöjdsförening
vice ordf. Ann Andersson 070-920 98 20
ann.a@telia.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: butiken@hemslojdeniskane.se

instagram.com/hemslojdeniskane

Personal:
Eva Berg butikschef, Karin Mårtensson och
Sara Willman
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Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund.

Spinnträffar under april–juni

Handledarmaterial att ladda ner

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.

Skriften Barnen och Hemslöjden – en skrift
om hur du som slöjdhandledare kan öka
barns möjlighet att få slöjda finns nu gratis
att ladda ner på vår hemsida. Det är en
skrift för dig som vill se till att fler barn ska
få möjlighet att slöjda. Här finns information
om hur du organiserar olika slöjdaktiviteter.
Vad du ska tänka på när kommunen hör av
sig och vill att hemslöjdsföreningen ska delta
på en festival med slöjdaktiviteter för barn.
Vad man bör ha klart för sig innan man tar
med barngruppen ut till skogsbacken för att
tälja. Du hittar också information om lagar,
regler och förhållningssätt som kan vara bra
att känna till. Detta för att de aktiviteter du
planerar ska kunna bli säkra, kreativa och
passa olika barn. Du laddar ner den här:

Landskrona

OBS träffarna är på lördagarna!
Tid: 22 april, 13 maj och 10 juni, kl. 10–13
Plats: Hemslöjden i Skåne, Österleden 10

Kristianstad

Träffarna ordnas i samarbete med
Studieförbundet
Tid: 9 april, 13 maj och 10 juni, kl. 10–13
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan,
Ö Vallg 10
Anmälan görs till hemslöjdskonsulent
Åsa Stentoft, 070-910 46 66

hemslojdeniskane.se/handledarutbildningen

asa.stentoft@hemslojd.org

Internationell
tovningskonferens
3–6 maj 2018

Är du intresserad av tovning och
ull? Boka då redan nu in att Skånes
Hemslöjdsförbund nästa år arrangerar
en tovningskonferens tillsammans
med International Feltmakers
Association. Mer info kommer i höst!

Spinnrocka loss!

TIPS
Slöjd Stockholm och
Skansen ordnar spinntävling
i sommar. Du kan tävla antingen
i att spinna på slända eller på rock.
Sista anmälan 21 april till hemslöjdskonsulent Charlotte H Husman:
charlotte.hellsten.husman@
stockholmslansmuseum.se
076-526 94 71
Hemslöjdsnytt
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Väva spis

Vi har tidigare berättat om projektet Väva spis som har
varit ett samarbete med Fine Little Day. Syftet med projektet är att lyfta fram Hemslöjdens samlingar på Digitalt
Museum som kunskapsbank och inspirationskälla. Vi
har också velat knyta an till hemslöjdens guldålder vid
1900-talets mitt då Hemslöjden och textilkonstnärer samverkade kring att ta fram föremål till försäljning. Detta
har vi många exempel på i våra samlingar. Idag är förutsättningarna annorlunda och nya former för samverkan
behövs. Det är de förutsättningarna vi vill undersöka. Följ
projektet på Instagram #handicraftarchives
Nu kan du ta del av projektet i form av
en utställning som visas på Hemslöjden
i Skåne, Landskrona 20 maj–1 juli. (se
mer på nästa sida). Den kommer därefter visas på Fine Little Day i Lindome
i september och prelimärt även på
Regionmuseet Kristianstad i oktober.
I utställningen visas unika föremål och
prototyper till produkter formgivna av
Elisabeth Dunker, tillsammans med skisser och förlagor
ur Stiftelsen Skånsk Hemslöjds och Östra Skånes hemslöjdsförenings arkiv. Några av produkterna kommer
också att finnas till försäljning hos Hemslöjden Skåne AB
och Fine Little Day.
Produkterna har tagits fram i samarbete med slöjdare och
småskaliga producenter i Skåne och Västra Götaland:
-- Vävaren i Båstad
-- Matilda Ekström Rosenberg, Textiltrycket, Malmö
-- Yallatrappan, Malmö
-- Elin Jantze, Stockholm
-- Kristina Bourghardt Hattenbach, Simrishamn
-- Gunvor Johansson, Staffanstorp
-- Mariedal Design, Alingsås
-- Eva Berg, Hemslöjden Skåne, Landskrona
-- Blommiga Gredelina, Klagshamn
-- Satoko Kobayashi Fridolf, Göteborg

Hemslöjdens samlingar

Även du kan hämta inspiration ur Hemslöjdens samlingar. Båda Skånes hemslöjdsarkiv är tillgängliga på
nätet via plattformen Digitalt Museum. Här finns förutom
Hemslöjdens samlingar även t.ex. Nordiska Museets
samlingar. Om varje föremål finns beskrivande texter om
material och teknik.
När du är inne på digitaltmuseum.se så kan du även hitta en
digital utställning av föremål av Elisabeth Dunker.
Vill du veta mer om Hemslöjdens samlingar? Kontakta
Åsa Stentoft 070-910 46 66 asa.stentoft@hemslojd.org
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Skånes två hemslöjdsarkiv
rymmer ett par hundra år av
tusentals kreativa timmar,
karaktäriserade av en stor dos fritt
och konceptuellt hantverksdrivet
skapande. Historien, bildvärlden
och berättelserna kännetecknas av
en kulturellt brokig och
kreativt tillåtande anda, som
också innehåller en upplyftande
närvaro av kvinnohistoria. Väva
Spis-projektet är färgat av
associationer och impulser, samt
en tribut till det lekfulla, aparta
skapandet.

Elisabeth Dunker

Projektet har genomförts med stöd av
Region Skåne. Tack till Landskrona stad
för evenemangsstöd.
Hemslöjdsnytt
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Utställningar

på Hemlöjden i Skåne, Landskrona

En utställning sammanställd av Erika Nordvall Falck

SAMISKA MARKNADSVANTAR –
mönster, teknik och tradition
2–30 sept Hemslöjden i Landskrona
En unik utställning av Erika Nordvall Falck, där mer
än 100 unika mönster lyfts fram ur privata samlingar
och ur Ájttes samlingar. Orginalvantar, rekonstruktioner och foton. Mer info i nästa nummer, men redan
nu kan du läsa om två olika kurser som arrangeras i
samband med utställning. Se s. 10

VÄVA SPIS – intryck och uttryck
från Skånes Hemslöjdsarkiv
tolkat av Fine Little Day
20 maj–1 juli Hemslöjden i Skåne Landskrona
Välkommen på vernissage, lör 20 maj kl. 11
Invigningstal och samtal med bl.a. Elisabeth Dunker

8 april–13 maj POP-UP-SHOP
i Hemslöjdens butik
Sköna, lättburna linnekläder från Ullcentrum på Öland
Hemslöjdsnytt
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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 OBS: om inget annat anges, tillkommer materialkostnad, som betalas på plats.

Kursrabatter
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!

Folkdräktssömnad

Pilkorgsflätning

Under kursveckan ägnar vi oss
åt traditionell folkdräktssömnad
för hand, där du kan ändra och/
eller sy färdigt din folkdräkt. Vi
studerar historiska dräktplagg
och tittar på vilka sömnadssätt
och material som använts. Vi går
också igenom olika sömnadsbegrepp och presstekniker.
Lärare: Gillis Jimheden
Tid: 29 maj–2 juni,
kl. 9.30–15.30
Plats: Förslövs Bygdegård
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 10 maj

Om du är nybörjare får du börja
med att tillverka ett par runda
korgar från grunden, och lära
känna material, flättekniker och
redskap. Du som gått en eller ett
par kurser tidigare, kan prova
på att göra ovala, eller kanske
till och med fyrkantiga korgar.
På kursen finns tillgång till både
avskalad pil och pil med bark i
olika färger.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 27 juni–1 juli (OBS tis-lör),
kl. 9–16
Plats: Önnestad Folkhögskola
Kostnad: 3.000 kr
Anmälan: senast 26 maj

Fyra sommarkurser på
Önnestad folkhögskola

Träsvarvning med
skärmetoden

en vecka

Även i år har vi sommarkurser i samarbete med Önnestad Folkhögskola.
Du kan bo och äta på skolan under
kursveckan. Boendet har vandrarhemsstandard med tillgång till kök.
Du anmäler dig till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser och
där kan du även boka boende.
Bokning av rum måste göras senast
en månad innan kursstart. Har du
frågor om kurserna kontakta hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft på
070-910 46 66 eller
asa.stentoft@hemslojd.org

en vecka

en vecka

Under kursen disponerar du en egen
svarv med tillhörande verktyg.
Du lär dig den historiska tekniken med skärande svarvning. I
kursen ingår även uppsättningsmetoder, val av virke, genomgång av utrustning och verktyg
samt vikten av att hålla verktygen vassa. Kursen vänder sig till
både nybörjare till dig som kan
svarva.
Lärare: Åke Landström
Tid: 26–30 juni, kl. 10–16
7
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Plats: Önnestad folkhögskola
Kostnad: 4.000 kr inkl. svarvhyra
Anmälan: senast 26 maj

Spinna ull på rock
och slända
en vecka

Genom att spinna för hand lär du
känna ullen som textilt material
och övar upp känslan för fiberns
och garnets betydelse för den textila kvalitén. Du får kunskaper
om tvätt och sortering av ull, olika
sätt att förbereda ullen för spinning t ex tesa, karda och kamma
samt tips och råd när du spinner
ditt garn på rock och slända. Vi
går även igenom olika garnkvaliteter samt tvinning och efterbehandling av det färdiga garnet.
Du kan arbeta med egen ull eller
köpa av kursledaren.
Lärare: Lena Köster
Tid: 26–30 juni, kl. 10–16
Plats: Önnestad folkhögskola
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 26 maj

Brodera med guld,
silver och koppar
en vecka

Kursen ger dig kunskaper om
material och sömnadstekniker i
metallbroderi. Du får lära dig att
överföra mönster, underarbete
för metalltråd och även montering och vård. Du får prova olika
Hemslöjdsnytt
Hemslöjdsnytt
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sömmar som läggsöm, plattsöm,
stjälkstygn, kedjestygn och broderi med paljetter och pärlor.
Eva-Lotta kommer också berätta
om metallbroderiets historia. Viss
broderivana krävs för att få glädje
av kursen. Du kan köpa ett startpaket med metalltrådar av kursledaren och behöver en fyrkantig
broderiram där tyget sys fast. Ett
fåtal ramar finns till utlåning.
Lärare: Eva-Lotta Hansson
Tid: 26–30 juni, kl. 10–16
Plats: Önnestad Folkhögskola
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 26 maj

Skånskt yllebroderi
för nybörjare
en vecka

En grundläggande
kurs i skånskt yllebroderi speciellt för dig som inte
broderat yllebroderi tidigare.
Du får lära dig de stygn och bottensömmar som förekommer i
skånskt yllebroderi, överföring av
mönster från papper till tyg och
olika slags monteringar. Vi tittar
på äldre folkliga dynor från olika
delar av Skåne. (Har du broderat yllebroderi tidigare och vill
utveckla ditt broderande har vi en
kurs den 8–12 aug)
Lärare: Eva Berg
Tid: 12–16 juni, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 24 maj, nybörjare
har förtur

Vävning av trasmattor –
en hållbar historia
en vecka

Trasmattor är världens bästa
återbruk. Här får du användning för det mesta av dina slitna,
använda kläder, lakan och gardiner och annat udda trasgodis mm.
Inspirationen får vi från de gamla
mattorna vars enkla tekniker och
bindningar blir vägledande. Så
som rosengång, glesrips, en om
Hemslöjdsnytt

en, mötas och skiljas, gladränder
och kråkfötter. Du får massor av
tips och råd i vävningen till den
perfekta trasmattan. Det är bra
om du har lite vävvana.
Lärare: Monica Hallén
Tid: 3–7 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 7 juni

Fågelskålar i färskt trä
en vecka

På den här kursen får du lära
dig att med handverktyg forma
en fågelskål i färskt trä. Du får
även pröva på mönsterskärning
och ytbehandling. Ta gärna med
dig ett eget ämne om du har möjlighet till det.
Lärare: Knut Östgård
Tid: 3–7 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 7 juni

Pilkorgsflätning
en vecka

Om du är nybörjare får du börja
med att tillverka ett par runda
korgar från grunden, och lära
känna material, flättekniker och
redskap. Du som gått en eller ett
par kurser tidigare, kan prova
på att göra ovala, eller kanske
till och med fyrkantiga korgar.
På kursen finns tillgång till både
avskalad pil och pil med bark i
olika färger.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 10–14 juli, kl 9–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 3.000 kr
Anmälan: senast 7 juni

Tälja skedar och
annat för köket
en vecka

Här får du lära dig
grunderna i täljning
i färskt och torrt trä med enkla
handverktyg samtidigt som
8

du tillverkar sånt du behöver i
köket. Det kan bli: smörknivar,
stekspadar, hängare, slevar,
skedar, skopor, salladsbestick,
skopor, kåsor, skålar m.m. Vi går
även igenom ytbehandling, hur
du torkar trä, hur du slipar dina
verktyg samt hur man får fatt i
bra verktyg.
Lärare: Ramon Persson
Tid: 17–21 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 7 juni

Garderobsbroderi
– fula kläder får en
ny chans
en vecka

Vad göra med kläder som bara
tar plats i garderoben? Vill
slänga men kan inte, vill inte
använda dem som de ser ut. Det
här är en kurs där du med broderi, arbetar med att förbättra
kläder utifrån de förutsättningar som plagget har. Du kan
få ett plagg att leva lite längre,
bli bättre och roligare genom
att lappa och laga med kreativa
broderier, sömmar och stygn.
Samtidigt medan vi långsamt
broderar på plaggen, reflekterar
vi över värde, massproduktion
och konsumtion.
Lärare: Katarina Evans.
Tid: 17–21 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 7 juni
Läs mer om kursledaren på
hemslojdeniskane.se/kurser

Sy väskor – vackra
som smycken
en vecka

Skapa din helt unika
och personliga väska
med inspiration av traditionellt
dräktskick, sömnadsteknik och
material. Vi skissar och diskuterar form, planerar våra arbeten och syr prover och detaljer.

SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser

TÄLJA SKEDAR OCH ANNAT...

Sedan växer de riktiga väskorna
fram. Du arbetar i grunden med
textil och skinn men med öppet
sinne för nya material och roligt
återbruk!
Lärare: Helena Bengtsson
Tid: 24–28 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 7 juni
Läs mer om kursledaren på
hemslojdeniskane.se/kurser

Snickrad slöjd – skrin
en vecka

På den här kursen får du lära
dig några grundläggande
moment i gränsen mellan finsnickeri och slöjd. Hur fungerar trä? Vi arbetar helt med
handverktyg som hyvlar, sågar,
vinkelhakar och stämjärn. Du
lär dig handhyvla trä, mäta, rita
upp, kontrollera, stämma ur spår
och såga medan du gör ett skrin
med skjutlock. Vi kommer att
använda sammanfogningstekniken öppen sinkning men även
titta på några andra varianter.
Lärare: Dietrich Staemmler
Tid: 24–28 juli, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 7 juni

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

GARDEROBSBRODER...

SNICKRAD SLÖJD...

Målningstekniker
på trä

Skapa med tyg
och ull

Vad är färg? Vad är
pigment och bindmedel? Här lär du dig använda
och tillverka egna färger för att
måla din slöjd. Vi provar olika
pigment och bindmedel på olika
underlag. Du får prova olika sätt
att måla: penslar, finger- och
gaffelmålning. Vi arbetar med
olja, mjölk, öl mm.
Lärare: Dietrich Staemmler
Tid: 29–31 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 7 juni
Läs mer om kursledaren på

En nybörjarkurs för
dig som vill prova på att tova ull
med siden. Du får testa ett antal
olika material
t ex chiffong, sidenpongé och tunn
bomullsväv. Du får prova olika
tekniker som att lägga upp lös ull,
arbeta med förfilt, göra hål och
tips för snygga kanter. Sista dagen
arbetar du med ett eget projekt som
du själv väljer utifrån de prover du
gjort. Det kan exempelvis vara en
sjal, ett litet fodral eller annat du
kommer på.
Lärare: Carin Madsén Kollberg
Tid: 2–4 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 7 juni
Läs mer om kursledaren på

tre dagar

hemslojdeniskane.se/kurser

Skånskt yllebroderi
en vecka

Kursen passar både dig som är
nybörjare och dig som har tidigare erfarenhet av att brodera
och nu vill utveckla dina kunskaper inom skånskt yllebroderi.
Under fem dagar får du lära dig
de stygn och bottensömmar som
förekommer i skånskt yllebroderi, överföring av mönster från
papper till tyg och olika slags
monteringar. Det blir både praktiska genomgångar av stygn,
hörndekorationer, montering och
ges utrymme för egen broderitid.
Lärare: Elin Jantze
Tid: 31 juli–4 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 7 juni
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tre dagar

hemslojdeniskane.se/kurser

Gör en egen grundmodell
till en stickad tröja
en vecka

En kurs för dig som när du hittar ett vackert garn men ingen
passande beskrivning vill kunna
göra en egen. Du får konstruera en
grundmodell med rak axel och rakt,
isydd ärm utifrån dina personliga
mått. Du gör prover – maskstygn,
sidsömmar, beräkning och isättning
av ärm, halsringningar, halskanter,
knapphål och knappslåar av olika
slag och andra spännande detaljer.
För att få glädje av kursen behöver
du ha stickvana. Före kursstart
ska du förbereda provstickningar
hemma. Du får garn och beskrivningar i god tid innan. Ta med dig
Hemslöjdsnytt

GÖR EN GRUNDMODELL TILL
EN STICKAD TRÖJA

garn som du vill använda i din
tröja.
Lärare: Ulla Engquist
Tid: 7–11 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr
Anmälan: senast 7 juni
Läs mer om kursledaren på
hemslojdeniskane.se/kurser

Skånsk konstvävning

en vecka
Lär dig väva rölakan, krabbasnår,
halvkrabba och dukagång. Du
väver dem i en uppsättning. Prova
på alla fyra eller välj ut någon/
några. Som kursmaterial används
kursledarens bok Väv skånska
allmogevävnader. Grundläggande
kunskaper i vävning är en förutsättning för deltagande.
Lärare: Gunvor Johansson
Tid: 7–11 augi, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Anmälan: senast 7 juni

Folkdräktssömnad
en termin

Tre parallella grupper. Lörd eller
onsd med start 19, 23 & 26 aug.
Lärare: Gillis Jimheden
Plats: Bygdegården i Förslöv
Kostnad: 2.500 kr
Är du intresserad, kontakta hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft
asa.stentoft@hemslojd.org

070-910 46 66

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser
Hemslöjdsnytt

KONSTVÄVNING

MÖNSTERSTICKADE VANTAR...

Skånskt yllebroderi
två terminer

Tre parallella grupper.
Måndagkvällar eller tisdagkvällar. Kurserna startar 4, 11 och
12 sept.
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Lärare: Eva Berg
Kostnad: 2.500 kr
Är du intresserad, kontakta
hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft
asa.stentoft@hemslojd.org

070-910 46 66

Mönsterstickade vantar i
norrbottnisk tradition
en dag

Du får prova de vanligaste teknikerna för mönsterbildning i
Norrbotten: slätstickning med
flera färger, strukturmönster,
och spetsstickning. Efter lunch
kan du välja mellan att börja
på ett par vantar eller fortsätta
provsticka och gör en spännande provremsa med mönster
ur Erikas mönstersamling. Den
som hinner kan också prova på
näverstickning, som används
till den samiska dräktens knästrumpor. För att ha glädje av
kursen bör du ha stickat en del
tidigare.
Lärare: Erika Nordvall Falck
Tid: 3 sept., kl 9.00-16.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 950 kr
Anmälan: senast 16 aug
Arrangeras i samband med utställningen om samiska marknadsvantar.
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Sy ett armband inspirerat av
nordsamiskt dräktbälte
en dag

Under dagen berättar Solveig
om samisk slöjd och du får sy
ett armband med inspiration
av ett nordsamiskt dräktbälte.
Armbandet sys i och dekoreras
med klippta uddar av kläde
och fodras med småblommigt
bomullstyg. Tag gärna med eget
kläde i färgerna blått, grönt, gult
och rött samt småblommigt tyg.
Lärare: Solveig Labba
Tid: 3 sept, kl. 9–16.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 950 kr
Anmälan: senast 16 aug
Arrangeras i samband med utställningen om samiska marknadsvantar.

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: 16–17 sept, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Regionförbund
Skåne, Lund
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 30 aug
I samarbete med SV.

BOSJÖKLOSTER HEMSLÖJDSFÖRENING

FÖRENINGARNA

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

Lär dig fläta bast!

Bosjökloster
Hemslöjdsförening /
MittSkånes Hemslöjdsförening

Tis 18 april kör vi till Ingalill

hemslojden.org/bosjokloster-hemslojdsforening
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

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: snarast till
olsson.christel@telia.com

Bosjökloster Hemslöjdsförening byter namn! Detta beslutades på årsmötet i februari. Vi heter nu MittSkånes Hemslöjdsförening. Detta för att
tydligaregöra vår geografiska hemvist. Vi fortsätter vårt fina samarbete
med Bosjökloster slott. Ny logga kommer under året, tillsvidare behåller vi
den gamla med det gamla namnet.
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.

Medlemslotteri

Vinst nr
1. Doftljus
2. Snörängel
3. Fågel, granit och rostfritt
4. Bok: Sticka – Detaljer som gör skillnad
5. Bok: Sticka – Egna modeller
6. Eldfast karott
7. Bok: Brodera på ylle. Tovad tvål
8 .Bok: Broderier från 50-60-talet
9. Brödkorg. Spindelljus
10. Stumpastake i smide

Vinnare
Julia Bonde Cherp
Birgitta Olandersson
Isa Lövendahl
Lise-Marie Halvorsen
Ulrika Pettersson
Gunnel Markusson
Eva Nielsen Osterman
Marie Ahlström
Marina Olsson
Evamarie Braf

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: snarast till
olsson.christel@telia.com

Vinsterna hämtas ut senast 1 juni hos Christel Olsson enligt överrenskommelse olsson.christel@telia.com 070-567 44 63.
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BOSJÖKLOSTER HEMSLÖJDSFÖRENING / HELSINGBORGS HEMSLÖJDSGILLE
forts. Bosjökloster
Hemslöjdsförening

Slöjdens och
Hantverkens dag

Vi frossar i slöjdtekniker och
hantverk på Bosjökloster slott
under dagen. Kom och prova
på, hitta kurser, föreningar,
material och se skickliga hantverkare i arbete.
Tid: sön 14 maj, kl. 11–16
Plats: Bosjökloster slott
Kostnad: 80 kr (eller köper ett
årskort för 100 kr och gå in
gratis resten av året, även på
Juldagarna)
Detaljerad info kommer under
våren, se på Bosjökloster slott
hemsida eller Bosjökloster
hemslöjdsförening på facebook.

Kulturkvartersdagen i
Höör 6 juni

Vi deltar som vanligt på
Kulturkvartersdagen i Höör.
På Berggrenska gården kan
du besöka vårt bord och ta del
av vårt program, köpa lotter
och prata hantverk. I området
visar föreningarna upp sig, det
är musik, kaffeservering och
mycket annat att njuta av.

Alla anmälningar görs till
olsson.christel@telia.com eller
070-567 44 63

Helsingborgs
Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborg
Anna-Clara Lindén, ordf.
042-21 19 03
annaclara_linden@hotmail.com
Anna-Karin Lie annakarin@drlie.se

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: tis 18 april, ons 10 maj och
tor 1 juni, kl. 17–20
Därefter uppehåll till: tor 24 aug.
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att
köpa i Café Birger.
I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

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 inkl. material.
Anmälan: senast 16 april till
Eva Mattsson Lundblad
evaml.mayo@gmail.com

I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Hemslöjdsnytt
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Medlemsaktivitet:
Tillverka en trådknapp
som på mormors tid

Med en liten ring och 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 Studieförbundet
Vuxenskolan

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, inkl. material.
Anmälan senast 4 maj till
Eva Lithell eva.lithell@telia.com
042-21 98 96
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

HELSINGBORGS HEMSLÖJDSGILLE
Tid: lör 2 sept, kl. 11–16
Plats: Studieförbundet

Slöjdresan till
Östergötland 27–29 juni
är nu fulltecknad
Introduktion till
tvåändsstickning

På denna endagskurs får du
lära dig grunderna i den gamla
tekniken tvåändsstickning. Du
får lära dig att lägga upp och att
sticka räta och aviga maskor.
När du väl lärt dig grunderna
är du väl förberedd för att börja
utforska tekniken på egen hand.
Kurstillfället passar också bra
för dig som redan provat på, men
som vill ha en repetition av grunderna. Tvåändsstickning ger en
vacker och hållbar stickning, som
passar mycket bra till t ex vantar
och pulsvärmare.
Ledare: Anna-Clara Lindén

Vuxenskolan, Söderg. 10
Ta med: tvåtrådigt ullgarn i olika
färger, strumpstickor 2, 2½ eller
3, beroende på handlag och önskemål om stickfasthet. En stor
säkerhetsnål är också praktiskt
att ha.
Kostnad: medlem 300 kr,
övriga 350 kr
Anmälan: senast 26 aug till
Anna-Clara Lindén

Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg. 10
Kostnad: medlem 250 kr,
övriga 300 kr. Material till ett
broderi ingår.
Anmälan: senast 9 sept till
Eva Lithell eva.lithell@telia.com
042-21 98 96
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

annaclara_linden@hotmail.com

042-21 19 03
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Brodera korsstygn/tvist
med flossa

Genom att kombinera korsstygn
eller tvistsöm med flossa kan du
skapa tredimensionella bilder av
ditt broderi.
Ledare: Eva Edenby
Tid: lör 16 sept, kl 10–15
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HEMSLÖJDEN MALMÖHUS

Prova på att slöjda.

Hemslöjden Malmöhus

Kom och lär dig slöjda vackra
saker av olika material. Det är
bara att droppa in. Material och
verktyg finns på plats.
Tid: lör 22 april, kl. 11–14
Plats: Kävlinge Bibliotek,
Kvarng. 17
Ingen kostnad. Ingen anmälan.

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

Broderikafé på Limhamn

Föreningen Hemslöjden Malmöhus swish-nr är: 123 413 6610 OBS:
det är viktigt att ange vad du betalat för.
Missa inte föreningen Hemslöjden Malmöhus digitala Nyhetsbrev!
Anmäl din e-postadress till Gunvor Johansson: gunvor.ivars@telia.com

Hemslöjden Malmöhus resa går i år till VÄV 2017!

Lör 23 sep går bussen till Växjö och Sveriges största vävmässa. Anmälan, kostnad och detaljerat program kontakta Ann-Sofie Magnér
annsofie.magner@me.com 073-342 18 54

Ta med ditt broderi, köp en fika
och sitt ner i gemenskapen vid
bordet med det röda lejonet. Läs
mer längre fram om vad som
händer fre 5 maj på Limhamns
bibliotek.
Tid: lör 22 april, kl. 13–15
Plats: Europacafét, Järnvägsg. 41,
Limhamn
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: Ingrid Carlsson
ingrid.rune.carlsson@telia.com

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 18 april,
kl. 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, bomullseller lintråd samt en bit vax till
en kostnad av 40 kr.
Anmälan: snarast till Disa
Sjöholm disa.sjoholm@spray.se

Hemslöjdsnytt

070-668 39 75

Stickkafé i Landskrona

Stickkafe i samarbete med
Hemlöjdens butik som även
håller öppet för dig som vill köpa
något att sticka på/med.
Tid: Tisd jämna veckor
18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj.
Därefter uppehåll till 5 sep.
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 Stadsbibliotek för
sista gången denna tremin. Vi
fortsätter till hösten. 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
så visar vi dig gärna.
Tid: 29 april, kl. 13–15
Plats: Landskrona Bibliotek
Ingen anmälan. Ingen kostnad
Mer info: Elisabeth Hamfelt
e.hamfelt@ebrevet.nu

070-390 19 72
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Skuggstickning

Lär dig grunden i denna
enkla men finurligt magiska
teknik.
Ledare: Christina Hallberg
Tid: ons 3 maj, kl 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: Medlem 150 kr,
övriga 200 kr. Fika ingår.
Material: Ta med stickor och
garn i två kontrasterande färger.
Effekten blir bäst med ett hårt
spunnet, slätt garn.
Anmälan: senast 27 april till
Christina Hallberg
chrishallberg@hotmail.com

070-964 69 97

Broderikafé och föredrag om
Lilly Zickerman

Ta med ditt broderi och sitt
ner i gemenskapen. Ingrid
bjuder denna gången även på
ett spännande föredrag om Lilly
Zickerman, Zickermännen och
konstnärskollektivet i Vittsjö.
Tid: fre 5 maj, kl. 13–15
Plats: Limhamns Bibliotek,
Odeng. 43
Ingen kostnad
Anmälan: senast 28 april till
Ingrid Carlsson
ingrid.rune.carlsson@telia.com

070-668 39 75

Virka in ditt Måttband

Sticka med flera färger.

Introduktion för dig som upptäckt
stickningens intressanta värld,
men tycker det där med flera
färger verkar svårt. Tekniken
används bl a i Halländskt Binge,
Bohusstickning och norska
lusetröjor.
Ledare: Christina Hallberg
Tid: tis 23 maj, kl 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona.
Kostnad: Medlem 150 kr,
övriga 200 kr. Fika ingår.
Material: Ta med strumpstickor
eller rundsticka och garner i
samma kvalitet men i olika
färger.
Anmälan: senast 17 maj till
Christina Hallberg
chrishallberg@hotmail.com

070-964 69 97

Ett tråkigt ”drag-måttband” blir
som nytt!
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: tis19 sep, kl. 18–21
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 200 kr, övriga
250 kr
Ta med: Bomullsgarn, virknål och
ett ”dra-ut-måttband”. De kommer annars att finnas på plats.
Anmäl: senast den 14 sep till
Ann-Sofie Magnér
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

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

Skärtisdagar

Vi ses för sista gången denna
termin för att tälja trädgårdspinnar, potatisstickor, krokar m.m.
Skärtisdagarna fortsätter till
hösten.
Tid: 9 maj, kl. 18.30–20.30
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
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STADEN MALMÖS HEMSLÖJDSFÖRENING

Skånsk knyppling

hemslojden.org/stadenmalmo
facebook.com/StadenMalmosHemslojd
Luisa Carbonelli, ordf.
Hannah Runnqvist, medlems-ansvarig 073-064 84 87
Kontakt stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Vi testar på skånsk knyppling på
fri hand utan mönster.
Ledare: Britt Andersson
Tid: 10 maj, kl. 18–21
Plats: Form Design Center, Lilla
Torg 9
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem övriga 100 kr, övriga 150
kr. Fika och material ingår.
Ta med om ni har: knyppeldyna
och pinnar
Anmälan: fr.o.m 6 april på
tinyurl.com/smhinspiration

Mer info om inspirationskvällarna hittar du som vanligt på vår sida på
Slöjdkalendern och Facebook. Anmälningslänken öppnar ca 1 månad
före resp arrangemang och det blir snabbt fulltecknat.

Anmälan är bindande

Sommaravslutning

Vi ses och firar föreningens femårsdag med tårta! Vi har temat
slöjdade blomster i alla dess
former. Har du egna förslag ta
med material och visa oss andra.
Adrienn Gorgenyi kommer visa
hur du gör Kanzashi blommor av
tyg.
Ledare: Adrienn Gorgenyi mfl
Tid: 7 juni, kl. 18–21
Plats: STPLN, Stapelbäddsg 3
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem övriga 100 kr, övriga 150
kr. Fika och material ingår.
Ta med om du har: tygsax, fina
knappar eller pärlor och småbitar
av tyg.
Anmälan: fr.om. 9 maj på
tinyurl.com/smhinspiration

Anmälan är bindande

Hemslöjdsnytt
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SÖDERSLÄTTS HEMSLÖJDSFÖRENING

Söderslätts
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening
Caroline Smith Molnar, ordf
Cecilia Persson
Karin Lannergren
Lotta Pettersson
Marie-Louise Lillås-Hansson
Åsa Lindahl
Ida Liedholm
Carolina Zourdis Cederblad
Ann-Sofia Grentzmann

----------

Kontakt soderslattshf@gmail.com

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

Skånskt yllebroderi

Ledare: Cecilia Persson.
Tid: tis–tor 16–18 maj, kl. 10–16
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 1.400 kr, fika ingår,

material finns att köpa

Monteringskurs

Montera kuddar och annat
smått och gott.
Ledare: Cecilia Persson
Tid: lör 22 april, kl. 10–14
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 350 kr
Anmälan: till
cecilia@mellangatan.se

Medlemskvällar

Våra inspirerande medlemskvällar fortsätter. Tillsammans
blir vi kreativa.
Ledare: Söderslätts Hemslöjdsförenings styrelse
Tid: tor 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, kom en stund
eller stanna hela tiden, gör som
du har tid och lust.

Mer info på: skansktyllebroderi.se
Anmälan: senast 2 maj till

cecilia@mellangatan.se

Virkkurs för barn

Virka en korg i zpagettigarn. En
kurs för barn från 10 år.
Ledare: Ida Liedholm och
Caroline Smith
Tid: sön 14 maj, kl. 10–13.
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 100 kr, garn och fika
ingår.
Anmälan: senast 9 maj till
c.smith.molnar@gmail.se
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ÄNGELHOLMS HEMSLÖJDSGILLE

Tvåfärgspatentstickning,
grund

Ängelholms Hemslöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille
Marianne Oxelman, ordf. 070-310 72 06
marianne.oxelman@telia.com

Vi gratulerar vinnarna i vårt medlemslotteri!
1. Smidesljusstake, Lars-Otto Lindskog
Ingrid Nilsson
2. Tekopp, Elna-Karin Helgesson 		
Ingrid Trägårdh
3. Prenumeration ett år på Hemslöjd 		
Gun Malmkvist
4. Slev, Dietrich Staemmler 		
Marianne Oxelman
5. Ljusstake, keramik, Marie-Louise von Schewen
				
Chatarina Strandqvist
6. Mugg, keramik, Maria Brusewitz, 		
Kristine Öman
7. Handduk, Tanja Nilsson 		
Kerstin Pedersen
8. Handduk, Växbo Lin 		
Max Rundgren
9. Sticka – Egna modeller och fler detaljer Lena Johansson
10. Valfri aktivitet i gillet under 2017 		
Kyllan Lejon
11. Bok, Papper och stygn 		
Margareta Hedin
12. Bok, Sy väskor 		
Irene Svensson
13. Bok, Virkad mönstermagi 		
Birgit Robertz
14. Bok, Brodera på linne 		
IngaLill Eriksson
15. Bok, Sy väskor 		
Jessica Bokelund
16. Anteckningsbok 		
Kristine Öman
17. Anteckningsbok 		
Kerstin Persson Tence
18. Anteckningsbok 		
Ann-Kristin Olofsson
19. Anteckningsbok 		
Citty Wikstrand
20. Anteckningsbok 		
Birgitta Andersson
21. Anteckningsbok		
Christine Wremp 		
				
Ekström

Stickkafé

Vi stickar, virkar eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: ons 26 april, mån 22 maj. Kl.
18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad och vi bjuder på
fika.
Anmälan: till 070-310 72 06

Broderikafé

Kom och brodera eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Hedvig Wendelbo-Hansson
Tid: 24 april, 8 maj, 29 maj. Alltid
kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: till 070-310 72 06
marianne.oxelman@telia.com

marianne.oxelman@telia.com

Hemslöjdsnytt
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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

070-310 72 06

Klädd papplåda

Av papp bygger du en liten låda
som du klär med tyg och papper.
Lådan limmas sedan 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
marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

Lär dig brodera bottensöm!

Bottensöm är ett effektfullt sätt
att täcka en eller flera ytor i ett
broderi. Den förekommer i många
landskapsbroderier t ex hallandssöm. Vi lär oss grunderna i hur
man broderar.
Ledare: Hedvig WendelboHansson
Tid: lör 13 maj, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,
övriga 400 kr

ÄNGELHOLMS HEMSLÖJDSGILLE
forts. Ängelholms Hemslöjdsgille
Ta med: material finns att köpa

på plats men ta gärna med eget
Anmälan: senast 29 april till

Slöjdresan till
Östergötland 27–29 juni
är nu fulltecknad

marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

Hantverk och Matmarknad

Hemslöjdsgillet slöjdar och presenterar höstens program.
Tid: lör 5 aug, kl. 10–17
Plats: Hembygdsparken,
Ängelholm

Broderikafé – hösten

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

Kom och brodera eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Hedvig WendelboHansson
Tid: mån 28 aug, mån 18 sept,
mån 16 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till
marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

070-310 72 06

Introduktion till
Shetlandssjalar

Shetlandsöarna inspirerar
många stickare med sina sjalar:
tunna, delikata spetssjalar och
varma, stora Hapssjalar. Vill du
få veta lite om historian bakom
och testa på en traditionell konstruktion av en Shetländsk sjal?
Då är detta ett perfekt tillfälle!
Ledare: Johanna Skoog
Tid: ons 27 sep, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: Två tunna ullgarner
i olika färger samt stickor,
något nummer större än garnets
rekommendation. Garn, stickor
och böcker finns även att köpa på
plats.
Anmälan: senast 20 sep till
070-310 72 06

Väv band med brickor

Med brickor och garn kan du
väva vackra band, som du kan
använda till skärp, väskremmar
eller annat. Redan på vikingatiden använde man denna teknik
till t.ex. kantband på kläder och
tömmar.
Ledare: Anna-Clara Lindén
Tid: lör 7 okt, kl. 11–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad exkl. mtrl: medlem
250 kr, övriga 350 kr
Anmälan: senast 29 sep till

marianne.oxelman@telia.com

Fläta en hastkorg av sly

marianne.oxelman@telia.com

marianne.oxelman@telia.com

marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

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

Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till

marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

Stickkafé – hösten

Vi stickar, virkar eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Marianne Oxelman.
Tid: ons 6 sep, mån 9 okt, kl.
18–21
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Deltagare under 25 år betalar
halva kursavgiften. Anmälan är
bindande. Avanmälan senare än
en vecka före kursstart debiteras.
Hemslöjdsnytt

ÖSTRA SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRENING

Växtfärgning

Östra Skånes
Hemslöjdsförening

hemslojden.org/ostra-skanes-hemslojdsforening
Ann Andersson, vice ordf.
070-920 98 20 ann.a@telia.com
Wiveca Vohnsen
0451-518 62 wivecavohnsen@hotmail.com
Ingegerd Lindvall
0451-320 02 ingegerd.lindvall@telia.com

Stickkafé i Vanneberga

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
Startar igen i september!
Plats: Regionmuseet

Kristianstad
Ingen kostnad, ingen anmälan
Mer info: Karin Selander
070-820 22 05

Tälj för trädgården

Prova på att tälja. Vi täljer
blomsterpinnar, såstickor och
blomsterstöd. Du behöver inte ha
erfarenhet av att tälja.
Ledare: hemslöjdskonsulent Sofia
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

Kurs i knyppling!

Grundkurs i Skånsk knyppling,
med lite möjlighet att även prova
Vadstenaknyppling (traditionell
knyppling) för att se skillnaderna
och jämföra.
Ledare: Christin Eriksson
Tid: lör 1 juli, 19 aug, 23 sep, 30
sep och 28 okt, kl. 11–15
Plats: Eljaröd
Kostnad: 1.300 kr
Ytterligare information lämnas
av kursledaren
christin.eriksson86@gmail.com

karin.g.selander@gmail.com

070-789 24 50
Anmälan till kursledaren senast
30 maj.

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: snarast till Tina
Persson tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Hemslöjdsnytt

Nu är det populärt att färga ullgarn med växter och utan giftiga
kemikalier. Välkomna 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: Gladeholm, Gladsax
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

Skånskt yllebroderi –
sommarkurs

Nytt för i år är att kursen bara
är tre dagar.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: ons–fre 28–30 juni, kl. 9–16
Plats: Hantverkshuset,
Lunkendev. 12, S:t Olof
Kostnad: Medlem 1.050 kr,
övriga 1.300 kr
Material: Kan köpas av kursledaren
Anmälan: Senast 12 juni till
Tina Persson tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61
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ÖSTRA SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRENING
forts. Östra Skånes Hemslöjdsförenin

Östra Skånes
Hemslöjdsförening 90 år
Kom och fira med en
hemslöjdsdag på Önnestads
Folkhögskola!

LÖR 5 AUG, KL. 08.30–16
Slöjdare och konsthantverkare ställer ut och visar olika
slöjdtekniker, och det finns
möjligheter för dig att själv
prova på. Under dagen blir det
fika, information om Digitalt
Museum, lunch, två slöjdpass
samt avslutning med kaffe och
tårta.
Kostnad: medlem 250 kr,
övriga 400 kr
Anmälan: senast 15 juni till
antingen
Margareth 073-312 24 24
margareth.persson@gmail.com,
Clas clas.johnsson@gmail.com
070-847 28 36 eller till
Ingegerd: 070-654 73 44
ingegerd.lindvall@telia.com

Glöm inte anmäla önskemål
om specialkost.

Klädd papplåda

Av papp bygger du en liten låda
som du sen 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 6 sep, kl. 18–21
Plats: Consensus lokal, Götg. 6,
Kristianstad
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Materialkostnad: 50 kr betalas
på plats
Anmälan: senast 15 aug till
Margareth Persson 073-312 24 24
margareth.persson@gmail.com

Tova i Alpacka

Ledare: Marianne Davidsson
Tid: 30 sep och 1 okt,

kl. 9.30–16.30
Plats: meddelas senare.
Kostnad: medlem 800 kr,
övriga 950 kr
Material kan köpas av kursledaren
Anmälan: till Tina Persson
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Sashiko

Prova på den japanska broderitekniken sashiko, som betyder
små stygn. Vi syr förstygn med
vitt garn på blåa tyger. Förr
användes tekniken för att laga
och förstärka kläder.
Ledare: Lena Andersson
Tid: lör 7 okt, kl. 11–15
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Ö Vallg. 10,
Kristianstad
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Ta med om du har: Vita bomullsgarner, pärlgarn. Blåa tyger
i olika kvalitéer, tex jeanstyg.
Långa broderi nålar med öga
som passar ditt garn, och sax.
Markeringspenna, krita eller
kalkerpapper, linjal, vinkelhake.
Annars har kursledaren material
som du kan köpa.
Anmälan: senast 15 sep till
Margareth Persson 073-312 24 24
margareth.persson@gmail.com

Sashiko – japanskt broderi

Prova på en japansk teknik som
bygger på förstygn. Från början
en teknik att förstärka och
laga. Idag används sashiko inom
konstsömnad.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: 14 okt, kl. 9.30–16
Plats: Hantverkshuset,
Lunkendev. 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 500 kr
Material: Kan köpas av kursledaren alt. tar man med något
som ska lagas, t.ex. jeans eller en
skjorta.
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Ta med: något till lunch. Förmiddagsfika kommer att finnas
till självkostnadspris.
Anmälan: till Tina Persson
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Handledsmuddar med
lammskinnskant

Kylan smyger sig på oss, det är
dags att sy handledsmuddar i
vadmal med broderi och lammskinnskant.
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: 21 okt, kl. 10–16
Plats: Tyringe
Kostnad: medlem 500 kr,
övriga 600 kr. Material tillkommer 150 kr.
Ta med: Sax, synål, skinnål,
fingerborg
Anmälan: senast 10 okt till
Wiveca Vohnsen 0451-518 62
wivecavohnsen@hotmail.com

Kurs i bandvävning

Vi lär oss att väva band med
olika tekniker. Band i flera färger
som kan användas för många
olika ändamål.
Ledare: Maria Skarped
Tid: sön 22 okt, kl. 09.30–16.30
Plats: Vuxenskolans lokaler
Östra Vallg. 10, Kristianstad
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 450 kr. Materialkostnad
tillkommer.
Ta med: Sybehör och sax.
Redskap och material kan lånas
av kursledaren som också har till
försäljning.
Anmälan: senast 1 okt till
Ann Andersson 070-920 98 20
ann.a@telia.com

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.

Hemslöjdsnytt

HEMSLÖJDEN I SKÅNE AB

HEMSLÖJDENS BUTIK

Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 0418-591 20 E-post: butiken@hemslojdeniskane.se
Nätbutik: hemslojdenskane.se Öppet: måndag–fredag kl. 10–18, lördag kl. 10–14
Nya yllebroderier

Greta och Asta är våra nya yllebroderier. Två små godbitar som kan bli en
väska eller en kudde. Roliga att brodera
med många olika stygn. Allt material
som behövs ingår.

Nytt garn

8 april–13 maj Pop-Up-Shop Ullcentrum

Vi öppnar en butik i butiken med sköna, lättburna linnekläder.
Fina färger och en kvalité som är perfekta för våren och
sommaren.

Sjöalyckans silke är kända för sina
fina garner. Natur, kol, körsbär, violett,
lagun och mossa heter färgerna och
kvaliteten är 75% ull och 25% silke,
576 m/100g. Garnet passar t.ex fint att
sticka spetssjalar med. Vi har mönster.

Nya böcker

Det är så roligt med alla nya böcker om
slöjd som kommer. Från Hemslöjdens
eget förlag har vi Väskor vackra som
smycken och Virkad mönstermagi. Båda
är så inspirerande att det genast kliar i
fingrarna. Indigo, den magiska färgen
har fått en ny egen bok som berättar
om färgning på olika sätt och ett antal
olika tekniker som shibori och sashiko.

Stickkafeer

Hemslöjdsbutiken arrangerar stickkafeer varannan tisdag i samarbete med
Hemslöjden Malmöhus. Läs mer s. 14.

Hemslöjdsnytt
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LITE AV VARJE

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

Korgstämma 2017

6-8 juli, kl. 11–17, Stenegårds Loge, Järvsö
Korgmakare i arbete, försäljning och workshops.
OBS Kurserna startar redan 1 juli. Mer info samt anmälan till kurserna: Studieförbundet Vuxenskolan 026-45
61 790 sv.se/gavleborg

Svenska Vävstols Museet, Glimåkra
Lördagskurser
6 maj Personliga bokomslag/Textila smycken
med Lena Blommegård
20 maj Färgning av ullgarn med Marie Rolander
Utställningar
30 april–6 juni Handduken – vårt mest älskade vävprojekt. Textila uttryck – Gullvi Wikström
11 juni–27 juli Textil Vandring – Mona Hedin.
Spinn, spinn dotter min – friargåvor och handaslöjd
30 juli–26 sep Folkliga finurligheter – Karin Eldforsen,
textil & Åsa Canbäck, skulptur
vavmuseum.se

VÄV 2017

Läs mer på stockholmslansmuseum.se

Historiska trådar

Biljetter till
entré, föreläsningar
bussresor, festkväll mm
förbeställes hos
ticketmaster.se

30 april–20 aug Bosjökloster Slott
Gunvor Johansson –
Skånsk konstvävnad & kyrkotextil

Följ med på en resa i den skånska konstvävnadens
historia och teknik – från kraften i ursprunget till helt
nykomponerad kyrkotextil med inspiration ur den
skånska mönsterfloran. Möt mästerväverskan Gunvor
Johansson, verksam hantverkare sedan många år
tillbaka. bosjokloster.se

JÖ
VEÄPTXEMBER

S
3
2
1
2

PROGRAMMET FINNS PÅ
svenskavav.com
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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

