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Mönstra, sticka, dela!
I höst söker vi dig som gillar att sticka
och gillar att dela med dig.
Dela vantar med oss!
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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
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I DETTA NUMMER

I höst blir det två spännande utställningar på Hemslöjden i Skåne,
Landskrona: SAMISKA MARKNADSVANTAR och BOTANISKA AVTRYCK.
Som vanligt finns det spännande aktiviteter knutna till utställningarna. Du
som stickar får inte missa att vi vill visa upp dina vantar i början av 2018.
Vi hoppas att du vill vara med och DELA DINA MÖNSTER till andra
stickentusiaster på bloggen vantar.hemslojdeniskane.se
Och så blir det äntligen TÄLJFEST igen! Som vi längtat sedan förra gången,
som hölls på STPLN i Malmö 2015.
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Fördjupningskurser arrangerade
av Skånes Hemslöjdsförbund

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

Helsingborgs Hemslöjdsgille
ordf. Anna-Clara Lindén 042-21 19 03
annaclara_linden@hotmail.com
Hemslöjden Malmöhus
ordf. Ann-Sofie Magnér 073-342 18 54
annsofie.magner@me.com

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

MittSkånes Hemslöjdsförening
ordf. Susanne Asserfors 070-719 27 87
susanne@asserfors.nu
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
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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
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Senaste nytt från
Hemslöjden Skåne AB, d.v.s
Hemslöjdens butik i Landskrona
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Mönstra Sticka Dela!
Sticka vantar med oss i vinter.

BLI MEDLEM 28

Att vara medlem i Hemslöjden
innebär en mängd fördelar
Hemslöjdsnytt

Hemslöjdsföreningarna

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

Camilla Höst, tjänstledig från 1 sept

AKTUELLT

På gång i hemslöjdsskåne

Foton: Privata där ej annat anges.

Hemslöjdsnytt trycks
på klimatkompenserat
papper.

INNEHÅLL
Kontaktuppgifter till den
skånska hemslöjdsorganisationen

Annonser: Privatpersoner som
vill sälja material, redskap etc. får
annonsera gratis i mån av plats. Vi
förbehåller oss rätten att utforma
och redigera materialet.

Tryckeri: Kepa Tryck AB, Kävlinge

Hemslöjdskonsulenterna

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

Utgivning: Hemslöjdsnytt är ett
medlemsblad som ges ut 4 gånger
om året (januari, april, augusti och
november). För medlemsskap, se
sidan 28.

Nästa nummer: Nummer 4/2017
utkommer i november. Material
lämnas senast 9 oktober till
Skånes Hemslöjdsförbund eller
mailas till redaktören, se adress
ovan.

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

Hitta oss på nätet

Nätbutik: hemslojdenskane.se

Konsulenternas kurser m.m. hemslojdeniskane.se

Adress:
Landskrona gamla stationshus
Österleden 10
261 35 Landskrona

Om medlemskap och föreningarnas verksamhet
hemslojden.org/skane
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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AKTUELLT

Höstens andra utställning är en utforskande
redovisning av naturens mönsterformer. Åsa
Sävbrand håller även kurs i Landskrona. Läs
mer på sid. 10.

Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund.
I höst inspireras vi av mönsterstickat! Under hela september visar vi utställningen om
marknadsvantar med mer än 100 unika mönster hämtade från Jokkmokk-, Jukkasjärvi- och
Kirunaområdet. I samband med detta gör vi också ett upprop och söker dig som vill sticka dina
egna vantar. Känner du för att fördjupa dig så kommer Johanne Ländin, välkänd stickare från
Stockholm, till Skåne och håller kurser på temat färg och stickning. Se sid. 10.

Välkommen på vernissage lör 7 okt

Kl. 11 Textilkonstnär Åsa Sävbrand inviger utställnigen.
Läs mer om utställningen, ekoprint och Åsa Sävbrand på
hemslojdeniskane.se

BOTANISKA AVTRYCK

Spår efter blad och växtdelar fästa
i tyget som ett vackert minne.
Åsa Sävbrand utforskar ekoprintets mysterier
7 okt–11 nov Hemslöjden i Skåne, Landskrona

#delavantar
Sök!

Mönstra, sticka, dela!

Kom och inspireras av de samiska marknadsvantarna som visas på Hemslöjden i Skåne.
Formge sedan ditt eget vantmönster, dela
det med andra och ställ ut dina vantar på
Hemslöjden i Skåne i början av 2018!
Du kan antingen formge en helt egen vante
eller använda grundbeskrivningen på sista
sidan i tidningen. I beskrivningen finns
instruktion om hur du gör, vilket garn och
stickor som passar till samt ett tomt mönsterdiagram som du själv ritar i (ungefär som
ett korsstygnsmönster). Mönster, instruktion
m.m finns även att ladda ner som PDF på

En utställning sammanställd av Erika Nordvall Falck

SAMISKA MARKNADSVANTAR –
MÖNSTER, TEKNIK & TRADITION
En vandringsutställning av Erika Nordvall Falck med
orginalvantar, rekonstruktioner och fotografier.

2–30 sept Hemslöjden i Landskrona
mån-fre 10–18, lör 10–14

Välkommen på vernissage lör 2 sept

Kl. 11: Erika Nordvall Falck visar utställningen.
kl. 12: föredrag om norrbottnisk stickning av Erika Nordvall Falck
kl. 12–14: öppen drop-in workshop för barn med Solveig
Labba från sameslöjdsstiftelsen. Mönstra vantar, med
papper och garn.

Hemslöjdsnytt

vantar.hemslojdeniskane.se

De färdiga vantarna samt mönstret lämnar/
skickar du till oss senast 8 jan 2018. Alla
vantar, såväl som mönster kommer att samlas
på vantar.hemslojdeniskane.se så att alla som vill
kan ta del av dem. Kanske är det fler som vill
sticka just dina vantar.
Läs mer om mönstret, utställningen och
delningsregler på vantar.hemslojdeniskane.se och
välkommen att delta!
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Alla som arbetar med hantverksmässigt och
konstnärligt formskapande i eget namn har
möjlighet att söka. Ansökan kräver dock en
egen anknytning till Skåne. Ansökan är öppen
1 nov 2017–15 jan 2018. Vi hoppas att du jobbar på med ditt drömprojekt och skickar in din
ansökan! Du läser allt om hur du ansöker på
utvaltiskane.se

Utvalt i Skåne är en återkommande jurybedömd vandringsutställning med handgjord
form Den är nu är inne på sin andra omgång
och nästa utställningsperiod är 2018–2019?

Jury för denna omgången är:
Matti Klenell, välkänd formgivare vars föremål du säkert känner igen. mattiklenell.com
Cilla Robach, förste intendent vid
Nationalmuseet i Stockholm, med särskild
inriktning på nutida konsthantverk och
design.
Anne Elmdahl som driver företaget Twistin´of
Sweden och ansvarar för butiken på
Sörmlands museum. twistin.se

27 sept – inspirationskväll

Föreläsningsserien (som är öppen för alla)
på temat material och teknik fortsätter.
27 sept, på Form/Design Center i Malmö
medverkar Linnea Blomgren, Beth Moen,
Louise Hederström och Carina Grefmar.
Föreläsningarna handlar om designprojektet
Ticka, Shibori och exprimentell växtfärgning
och hur man hugger stora träskålar ur en
stock. Mer info om kvällen, med tider och
anmälningslänk finns på utvaltiskane.se när det
närmar sig.
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Spinnträffarna startar igen för hösten:

World Wide Spinn In Public Day 2017

Våra kostnadsfria träffar är öppna för dig som
kan och vill spinna. För mer info och anmälan:
kontakta hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft

16 september firar vi WWSPD! Välkommen
du också Ta med din slända eller spinnrock,
träffa likasinnade och hjälp till att sprida
intresse för konsten att spinna. Skiner solen
sitter vi ute och spinner (vid regn flyttar vi
inomhus).

asa.stentoft@hemslojd.org
Landskrona:
Hemslöjden i Skåne.
26 aug, 16 sept (WWSIPD se mer info), 21 okt, 25 nov
och 9 dec. Alltid kl. 10–13

Landskrona:
Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla
stationshus. Kl. 10–13

Kristianstad:
Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Vallg 10.
Datumen är inte spikade ännu. Håll koll på
hemslojdeniskane.se

TÄLJFEST 2017!
skedar & slevar

Kristianstad:
Gården utanför Regionmuseet. Kl. 11–15

Worldwide Spin in Public Day startades 2009
av en grupp spinnare för att uppmärksamma
konsten att spinna fibrer till tråd/garn – ett
hantverk som de älskar. Ett tillfälle att sprida
intresse för konsten att spinna, berätta om
trådens betydelse för oss människor, lära av
varandra, träffa nya människor, umgås och ha
en riktigt rolig dag!

Nu är det dax för TÄLJFEST – en heldag för dig som
tycker om trä, slöjd och hantverk. Vi lovar täljning,
samtal och goda möten. Välkände slöjdaren Knut
Östgård demonstrerar skedtäljning. Trädvandring med
naturguiderna från Naturum m.m.
Plats: Falsterbo Strandbad
Tid: sön 22 okt, kl. 10–16
Kostnad: 500 kr, inkl. fika, material och lån av verktyg
Halva priset för dig under 20 år. För detaljerat
program och anmälan se hemslojdeniskane.se/trafest
i samarbete med Söderslätts Hemslöjdsförening samt
Konsthallen och Naturum på Falsterbo Strandbad

Internationell tovningskonferens
3–6 maj 2018

Glöm inte att du kan se alla föremålen i våra
två hemslöjdsarkiv på digitaltmuseum.se

Nästa år står Skånes Hemslöjdsförbund
värd för en internationell tovningskonferens i Landskrona. Konferensen anordnas
tillsammans med International Feltmakers
Association i syfte att stärka kunskapen om
tovning och låta tovare från hela världen
skapa nya kontakter och lära känna varandra. Mer info kommer i nästa nummer av
Hemslöjdsnytt.
Programmet kommer innehålla workshops,
föreläsningar, utflykt och gemensamma middagar. Svensk ull kommer att vara i fokus
under helgens workshops. I veckan efter
kommer det finnas möjlighet till ytterligare
workshops med tovare från länder
utanför Sveriges gränser.
International Feltmakers Association, IFA,
är öppen för tovare över hela världen.
Föreningen växer stadigt och har idag 1050
medlemmar feltmakers.com

21 okt ordnar vi en täljdag för hela familjen,
på Falsterbo Starndbad. Läs mer under
Söderslätts Hemslöjdsförening sid. 18
Hemslöjdsnytt
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SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser

KURSER

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

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

Mossa mylla manipulera

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

Utgångspunkt för den här kursen i fritt broderi är skogsmarkens biotop, en bild av förmultnande organiskt material, som
en metafor för tidens gång, men
också inspiration till arbete med
tyg och stygn. Det är en övning
i färg, form och komposition och
i att manipulera tyg. Vi bygger
upp, skikt för skikt, vi gömmer
och vi integrerar. Genom att
kombinera applikation, broderi
med olika garner och grovlekar
och manipulation, kan vi skapa
mångfacetterade bilder där
begrepp som bakgrund, komposition, riktning, färg och bildfokus
blir elementära grundbegrepp.
Lärare: Henriette Ousbäck
Tid: 29 sept–1 okt, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 13 sept

en termin

asa.stentoft@hemslojd.org

070-910 46 66

Skånskt
yllebroderi
en helg

På kursen lär du dig
de stygn, bottensömmar, mönsterformer
och material som används i det
skånska yllebroderiet. Kursen
passar både 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

en helg

MOSSA MYLLA MANIPULERA

I samarbete med SV

Hemslöjdsnytt
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Tälj och tryck – barn och
vuxna slöjdar tillsammans
en dag

Under en dag jobbar vi med träoch textilslöjd på ett sätt som är
både lustfyllt och lärande. Vi täljer stämplar som vi sedan använder när vi trycker unika mönster
på tyg. Kursen är för barn 7-12
år i vuxens sällskap.
Lärare: Bo Giliusson och
Ann-Sofie Magnér
Tid: 1 okt, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: vuxen 800 kr,
barn 400 kr
Anmälan: senast 13 sept

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

TÄLJ OCH TRYCK

Lädersömnad
en helg

Grundkurs i handsömnad för läder.
Kursen innehåller
sömnadsteknik, verktygsanvändning, färgning och ytbehandling och punsning av mönster. Du börjar med provsömnad
och att sy till exempel ett enkelt
fodral eller bälte. Därefter kan
du utveckla egna ideér genom
att vika en modell i kartong, och
sedan skära till lädret.
Lärare: Mikael Hellner
Tid: 14–15 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 27 sept

Shibori –
mönstra med
färg
en helg

Shibori är ett
gemensamt namn
för flera olika reservagetekniker som används för att skapa
mönster och former genom att
använda trä, tråd, papper, plast
mm. Under helgen får du en
introduktion i hur du kan arbeta
med reservagefärgning och vi
undersöker olika sätt att formge
mönster och ytor.
Lärare: Linda Zetterman
Tid: 21–22 okt, kl 10–16
Plats: KKV-Textiltryck i Malmö
Kostnad: 1.200 kr, material tillkommer
Anmälan: senast 4 okt

LÄDERSÖMNAD

BILDHUGGERI

Fantasidjur av pinnar –
barn och vuxna slöjdar
tillsammans
en dag

Slöjda fantastiska djur tillsammans! Det täljs, borras, spikas
och skruvas i krokiga grenar,
och aldrig förr skådade djur uppstår. Kursen är lämplig för barn
7–12 år i vuxens sällskap.
Lärare: Gunnar Jeppsson
Tid: 29 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: vuxen 800 kr,
barn 400 kr
Anmälan: senast 11 okt

Utveckla din spinnteknik
en helg

En kurs för dig som vill fördjupa
dina kunskaper om ull och att
spinna ull. Genom övningar lär
du dig mer om olika sorters ull,
göra ullblandningar och spinna
med färg, hur kardning och
kamning påverkar garnet, hur
spinnteknik, snodd och tvinning
ger olika garnkvalitet och att
efterbehandla det färdiga garnet. Du tar med din egen spinnrock och slända. Vi har några
spinnrockar till utlån om du har
svårt att ta med din egen.
Lärare: Lena Köster
Tid: 11–12 nov, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 25 okt
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Nybörjarkurs i bildhuggeri
en helg

Du får lära dig handsnida med
bildhuggarjärn. Kursen vänder sig till dig som har slöjdat
tidigare, en viss erfarenhet av
trä underlättar. Du kommer att
jobba med två olika övningar.
Den första övningen är att
snida ett blad och den andra en
blomma. Övningarna går ut på
att nöta och upprepa moment
och på så sätt hitta handlag.
Förutom att snida kommer du
också få prova på att teckna.
Carsten kommer prata om verktygen och gå igenom grunderna i
hur man slipar sina verktyg.
Lärare: Carsten Nilsson
Tid: 11–12 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.000 kr
Anmälan: senast 25 okt

Kursledarpresentation

Carsten Nilsson är utbildad i klassiskt träsnideri och driver sedan
1996 sitt träbildhuggeri på heltid
i Hammenhög på Österlen. Idag
jobbar han nästan bara på beställning och hjälper snickerier, designers
och konstnärer med att göra olika
träsniderier. När han skapar eget blir
det gärna spegelramar som blir en
mix av de klassiska 1700-tals sniderierna, allmogen och egen fantasi.
carstennilsson.se

Hemslöjdsnytt

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.
FÄRGLÄRA FÖR STICKARE

Broderade
pulsvärmare
en helg

Brodera ett par
vackra pulsvärmare
till vintern. Du broderar och
dekorerar på ylletyg och fodrar
sedan dina pulsvärmare med
fårskinn eller linne. Du kan ta
med eget material om du har
eller köpa av kursledaren på
plats.
Lärare: Kristina Persson,
Tid: 18–19 nov, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet vuxenskolan, Kristianstad
Kostnad: 1.200kr
Anmälan: senast 1 nov
I samarbete med SV

Färglära för stickare
en dag

Att välja färger är svårt – men
spännande! Särskilt intressant är användandet av färger
i mönster från Shetlandsöarna,
så vi kommer att fördjupa oss i
Fair Isle-stickningens färgmagi.
Den här kursen i förenklad
färglära, lägger tyngdpunkten
på hur man kan tänka när
man kombinerar två eller flera
färger i flerfärgsstickning. Du
får sticka provlappar med restgarner du haft med och prova så
många färgkombinationer som
du hinner och sedan diskuterar
vi tilslsammans hur resultaten
blev. Det kommer att finnas
stickade plagg att titta på som
är exempel på både lyckade och
misslyckade färgkombinationer!
Förkunskaper: kunna sticka med
två färger.
Lärare: Johanne Ländin
Tid: 18 nov, kl 10–16
Hemslöjdsnytt

Plats: Hemslöjden i Skåne,

Landskrona
Kostnad: 800 kr
Anmälan: senast 1 nov

Rita mönster till en vante
eller mössa med inspiration
från tradition
en dag

Du ritar ett eget mönster till en
vante och lär dig hur du ändrar
i mönstret så att vanten passar
just din hand. Johanne går i
genom hur en bra vante ska vara
konstruerad, till exempel olika
tumkilar. Du lär dig vad du ska
tänka på för att ett mönster inte
ska bli för svårt att sticka och
hur man gör om ett äldre, traditionellt mönster så att det passar
dagens stickare och de garner
vi använder nu. Det kommer att
finnas böcker, gamla mönster
och bilder att hämta inspiration från, samt en grundmodell
av en vante att utgå ifrån. Det
finns även en grundmodell till
en mössa om man hellre vill
rita det. Det kan vara bra att
ha provat på mönsterstickning
tidigare.
Lärare: Johanne Ländin
Tid: 19 nov, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 800 kr
Anmälan: senast 1 nov

Kursledarpresentation

Johanne Ländin formger stickmönster med inspiration från traditionella mönster och är en efterfrågad
föreläsare och kursledare. Hon har
haft föreläsningar och hållit workshops i Sverige, Norge och Lettland.
Johanne har en bakgrund som journalist och handarbetsredaktör och
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PAPPERSSTJÄRNOR
har ett stort intresse för stickhistoria
och sticktraditioner i olika delar av
världen och har särskilt fördjupat
sig i ämnet färglära. Tillsammans
med Heléne Wallin har Johanne den
populära podcasten Nördic Knitting.
borntoknitblog.blogspot.se

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

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

I samarbete med SV

Stjärnfall
en dag

Vi låter kreativiteten flöda och gör
pappersstjärnor på
mer eller mindre
avancerade sätt. Vi
viker klipper och klistrar. En och
annan krans och julgransprydnad blir det också.
Lärare: Åsa Sävbrand
Tid: 2 dec, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Lärare: Åsa Sävbrand
Kostnad: 800 kr
Anmälan: senast 15 nov

Kursledarpresentation

Åsa Sävbrand har en kandidatexamen i textilt konsthantverk från
Bergen i Norge. Med tiden har hon
blivit en allätare vad det gäller material och tekniker. Åsa säger: Jag kan
inte låta bli att att lära mig nya saker
inom slöjd och hantverk. Nya och
gamla erfarenheter berikar varandra
och bildar en fruktbar mylla som min
kreativitet får näring av. Under hösten visas Åsas utställning Botaniska
avtryck på Hemslöjden i Landskrona.
Läs mer på sid. 5.

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

Våra aktiviteter hålls i Helsingborg,
om inget annats anges.

Slöjdkafé: på
stadsbiblioteket

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: tors 24 aug, mån 11 sept, tis
3 okt, ons 25 okt, tors 16 nov och
mån 4 dec, kl. 17–20
Plats: Helsingborgs stadsbibliotek
Ingen kostnad. Fika finns att
köpa i Café Birger.
I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

Slöjdkafé: på Rosengårdens
bibliotek

Vi stickar, virkar eller broderarannat på Rosengårdens bibliotek
i Helsingborg. Varje slöjdkafé har
ett tema, där en speciell teknik
visas. Kom och inspirera och låt
dig inspireras av andra slöjdintresserade.
Tid: mån 18 sept, 16 okt och 20
nov, kl. 16–18.30
Plats: Rosengårdens bibliotek
Ingen kostnad.
I samarbete med Rosengårdens
bibliotek

Introduktion till
tvåändsstickning

Lär dig grunderna i tvåändsstickning: lägga upp och att
sticka räta och aviga maskor.
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
Tid: lör 9 sept, kl. 11–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 300 kr,
övriga 350 kr
Ta med: tvåtrådigt ullgarn i olika
färger, strumpstickor 2, 2½ eller
3. En stor säkerhetsnål är också
praktiskt att ha.
Anmälan: senast lör 2 sept till
Anna-Clara Lindén

Klädd papplåda

Av papp bygger du en liten låda
som du sedan klär med tyg och
papper. Lådan limmas därefter
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 11 okt, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr. Material ingår.
Anmälan: senast ons 4 okt till
Mari Lindh
mari.lindh@outlook.com

073-682 33 65
I samarbete med SV

annaclara_linden@hotmail.com

042-21 19 03
I samarbete med SV

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
11

Fortsättning på nästa sida.
Hemslöjdsnytt

Hemslöjden Malmöhus

Helsingborgs Hemslöjdsgille / Hemslöjden Malmöhus

Tillverka hundhalsband och
koppel

Med Paracord och olika knyttekniker tillverkar vi personliga
hundhalsband och koppel som är
anpassade efter dina och hundens
önskemål.
Ledare: Maria Lie
Tid: lör 21 okt, kl. 10–15
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Material tillkommer och kan
köpas genom kursledaren.
Anmälan: senast lör 14 okt till
AnnaKarin Lie annakarin@drlie.se

250 kr. Material ingår.
Anmälan: senast 1 nov till

Eva Lithell eva.lithell@telia.com
042-21 98 96
I samarbete med SV

I samarbete med SV

Karda och spinna på slända

Du får prova på att karda och
spinna ull på slända. Ull att
spinna av och lite olika sorter att
känna på och prata om kommer
finnas på plats. Ta gärna med
kardor och slända om du har,
annars finns det att låna.
Ledare: hemslöjdskonsulent Åsa
Stentoft
Tid: ons 15 nov, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 250 kr, övriga
300 kr
Material: ca 10 kr
Anmälan: senast 8 nov till Ursula
Stålhandske ursulas@live.se
070-837 67 72
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

Fritt broderi från
komposition till stygn

Med inspiration från naturen
får du lära dig ett enkelt sätt att
formge ditt eget broderi. Vi klipper mönster i papper och testar
olika kompositioner, som sedan
överförs till tyg. Därefter väljer
du färger och broderar fritt med
ull- och lingarner.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Annhelén Olsson
Tid: ons 8 nov, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Ta med: sybåge, sax och nålar i
olika grovlekar med udd.
Kostnad: medlem 200 kr, övriga
Hemslöjdsnytt

Föreningen Hemslöjden Malmöhus swish-nr är: 123 413 6610 OBS:
glöm inte ange vad det är du betalar för.
Missa inte föreningen Hemslöjden Malmöhus digitala nyhetsbrev!
Anmäl din e-postadress till Gunvor Johansson: gunvor.ivars@telia.com
Kartbroderiet över Landskrona kommun är utställt i Hemslöjdens butik
under sommaren och planeras att visas på Landskrona Stadsbibliotek till
hösten.

Broderikafé på Limhamn

Vi har flyttat till Limhamnsbiblioteket! Ta med ditt broderi, köp en
fika i kaffeautomaten och sitt ner i gemenskapen vid bordet med det
röda lejonet. Vi visar dig gärna om du aldrig broderat tidigare.
Tid: lör 26 aug, 9 sept, 7 okt, 11 nov, 2 dec. Alltid kl. 11–13.
Plats: Limhamnsbiblioteket, Odeng 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: Ingrid Carlsson
ingrid.rune.carlsson@telia.com

070-668 39 75
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Broderikafé i Landskrona

Hemslöjden Malmöhus
resa går i år till VÄV 2017!
23 sep går bussen till Växjö
och Sveriges största vävmässa.
Det går också att besöka Växjö
museum och Växjö vackra kyrka
smyckad av bl.a Bertil Vallien.
Vi startar resan lör 23 sept med
möjlighet för påstigning i:
S.Sandby Thells bussar kl. 6.30
Malmö Drottningtorget kl. 7.00
Lund Bangatans turisthållplats
kl. 7.30
Höör plats meddelas senare
kl. 8.00
Kostnad: medlem 650 kr, övriga
700 kr. I priset ingår bussresa,
förmiddagskaffe, inträde och
middag på väg hem. Lunch och
eftermiddagsfika på egen hand.
Anmälan till Ann-Sofie Magnér
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

VÄV 2017
Biljetter till
entré, föreläsningar
bussresor, festkväll mm
förbeställes hos
ticketmaster.se

JÖ
V ÄTXEMBER

S EP
21-23

Välkommen till broderikafé på
Landskrona Stadsbibliotek. Ta
med ditt broderi och ev. fika. Har
du aldrig broderat tidigare kan vi
visa dig.
Tid: Lörd 9 sept, 7 okt, 11 nov, 2
dec. Alltid kl. 13–15.
Plats: Landskrona bibliotek,
Regeringsg 13
Ingen anmälan. Ingen kostnad
Mer info: Elisabeth Hamfelt
elisabeth.hamfelt@telia.com

070-390 1972

Prova att slöjda med papper

Vänd blad, vik ord och klipp
meningar. Kom och lär dig slöjda
vackra saker av återbrukade
böcker. Material och verktyg finns
på plats.
Tid: lör 2 sept, kl. 10–14
Plats: Staffanstorps bibliotek,
Blekingev 1
Ingen kostnad. Ingen anmälan.

Diamant av sugrör

Vi gör en vacker mobil/oro av
sugrör, trådar mm.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: fre 8 sept, kl. 15–16.30
Plats: Hjärups bibliotek, Ämnesv 2.
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Material finns på plats.
Mer info: Ann-Sofie Magnér
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Sashiko, återbruk & design

Välkommen till en inspirerande
helg där vi med enkla stygn s.k.
sashiko, textilt återbruk och
inspiration från ”toktäcken” skapar unika påsar, förvaring samt
väskor för vardag och fest.
Ledare: Monica Palmqvist,
Tid: 9–10 sept, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem kr 950,
övriga 1.100 kr
Ta med: tygbitar, utslitna jeans,
broderigarn, sytråd, nålar, sax och
något att äta under dagarna. Mer
info vid anmälan.
Anmälan: senast 1 sept till
annsofie.magner@me.com

Designa dina vantar

Vi inspireras till att formge
mönsterstickade vantar inför
Skånes Hemslöjdsförbunds
vantutställning 2018. Läs mer om
vantuppropet på sid. 4. Vi utgår
från vantbeskrivningen längst
bak i tidningen.
Ledare: Christina Hallberg
Tid: ons 13 sept, kl. 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: Medlem 150 kr,
övriga 200 kr. Fika ingår.
Material: Ta med block, pennor och
kritor.
Anmälan: senast 7 sept till
Christina Hallberg
chrishallberg@hotmail.com

070-964 69 97

PROGRAMMET FINNS PÅ
svenskavav.com

Brodera Lundakartan

I augusti kommer den broderade
skånekartan ställas ut på Lunds
stadsbibliotek. Kom och hjälp oss
sy en karta över Lunds kommun.
Ledare: Elisabeth Hamfelt
Tid: sön 17 sept kl. 13.30–16.30
Plats: Lunds stadsbibliotek, S:t
Petri kyrkog 6, lokal Utsikten
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Material och kartbitar att brodera

Stickkafé i Landskrona

Stickkafé i samarbete med
Hemslöjdens butik som håller
öppet för dig som vill köpa något
att sticka.
Tid: Tisd jämna veckor 5 sept,
19 sept, 3 okt, 17 okt, 31 okt,
14 nov. Alltid kl. 18.30–20.30.
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 40 kr, inkl fika.
Ingen anmälan.

Fortsättning på nästa sida.
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Hemslöjdsnytt

Hemslöjden Malmöhus
på finns på plats.
Mer info: Elisabeth Hamfelt,
elisabeth.hamfelt@telia.com

070-390 19 72

Virka in ditt måttband

Ett tråkigt ”drag-måttband” blir
som nytt!
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: tis 19 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”. Det kommer annars att finnas på plats.
Anmäl: senast den 14 sep till
Ann-Sofie Magnér

Hemslöjden Malmöhus / MittSkånes Hemslöjdsförening

Sy ett armband i skinn

Vi lär oss att applicera med skinn
på skinn och syr ett armband
Ledare: Bodil Brisvall
Tid: 14 okt, kl. 10–16
Plats: Lunds Stadsbibliotek,
Bredg 3B, lokal Kyrkan
Kostnad: medlem 450 kr, övriga
550 kr
Ta med sax, fingerborg, skinnspill
(finns även att köpa på plats) och
något att äta under dagen.
Mer info vid anmälan.
Anmälan: senast 6 okt till
annsofie.magner@me.com,

073-342 18 54

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Ann-sofie Magnér

Kostnad: medlem 1.100 kr,

Tid: 21–22 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,

övriga 1.250 kr
Ta med kniv, karvsnittskniv,
ritpapper, penna och något att
äta under dagarna. Redskap
finns att låna på plats. Mer info
vid anmälan.
Anmälan: senast 10 nov till
bo.giliusson@me.com 076-856 60 46

Landskrona
Kostnad: medlem 1.100 kr,
övriga 1.250 kr
Anmälan: senast 13 okt till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Diamant av sugrör

Vi gör en vacker mobil/oro av
sugrör, trådar mm.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: sön 29 okt kl. 13.30–16.30
Plats: Lunds Stadsbibliotek, S:t
Petri kyrkogata 6, lokal Utsikten
Material: Material finns på plats.
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Mer info:
Ann-Sofie Magnér
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Skärtorsdagar

Vi fortsätter med våra populära
familjeträffar där vuxna, barn
och ungdomar täljer tillsammans
i färskt trä.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 28 sept, 12 okt, 9 nov och 30
nov, kl. 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 100 kr inkl. fika och material. Barn och ungdom gratis.
Anmälan: senast en vecka före till
annsofie.magner@me.com

Det ”bidde” en tummetott!

Vi går igenom lite tips på hur
du stickar en snygg tumme till
din vante. Kanske väljer du en
instickad eller kanske en kil?
Ledare: Christina Hallberg
Tid: ons 4 okt, kl 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: Medlem 150 kr övriga
200 kr. Fika ingår.
Ta med: lämpligt garn och stickor,
t.ex Rauma 2-trådiga finullgarn
7/2, 50 g = ca 175 m.
Anmälan: senast 28 sep till
Christina Hallberg
chrishallberg@hotmail.com

070-964 69 97
Hemslöjdsnytt

Krokningskurs

Personliga trådknappar

Ledare: Disa Sjöholm
Tid: sön 15 okt, kl. 11–15
Plats: Lunds stadsbibliotek,

Bredg 3B, lokal Kyrkan
Kostnad: medlem 200 kr, övriga
250 kr
Material: Ta med bomulls- eller
lingarn i olika färger samt
en passande broderinål. Det
underlättar om man har en
liten plastring att brodera runt.
Material kommer finnas om man
vill köpa.
Anmälan: senast 8 okt till Disa
Sjöholm disa.sjoholm@spray.se

Pappersmarmorering +
Tillverka en vacker mapp

Lär dig klistermarmorering,
en teknik där en blandning av
t.ex vetestärkelse och akrylfärg
appliceras direkt på papper. Med
hjälp av olika redskap görs sedan
mönster med stor mångfald.
Utav dessa vackra papper tillverkar vi en personlig mapp.
Ledare: Helena Pettersson och
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Vi lär oss grunderna till krokning eller tunisk virkning som
det också heter. Du får möjlighet
att lära dig kroka t.ex grytlappar,
mössa eller vantar. Kursen vänder sig till både till nybörjare och
till dig som kan grunderna och är
redo för nya projekt.
Ledare: Bettina Appelqvist Rosén
Tid: 18–19 nov, kl. 10–16
Plats: Lunds Stadsbibliotek,
Bredg 3B, lokal Kyrkan
Kostnad: medlem 1.100 kr,
övriga 1.250 kr
Ta med: kroknål, garn, måttband,
sax
Anmälan: senast 10 nov till

Kurbitzfrön och Rosengång
– Fyll fickorna med
inspiration från naturen

Med utgångspunkt i traditionell
slöjd och naturen skapar vi nya
textila uttryck med hjälp av
teknikerna tryck och broderi.
Vi arbetar med färginspiration
såväl som form. Temat för dagen
är fickor: Fickor att lägga vackra
stenar i, fickor att samla små
frökapslar i, eller stora fickor där
kanske några garnnystan kan
få plats. Fickor som kan placeras
på en jacka, en skjorta, en väska
eller kanske ett förkläde.
Ledare: Katarina Bryggare och
Nina Roeraade
Tid: 25–26 nov, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Kostnad: medlem 1.200 kr övriga
1.350 kr
Mer info om material m.m vid
anmälan
Anmälan: senast 17 nov till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

annsofie.magner@me.com

Slöjda din egen bandgrind

Förr i tiden var bandgrinden en
fästmansgåva. Ju vackrare den
var ju större chans… Kom och
tillverka din egen bandgrind och
ge den ett personligt utsmyckning.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 18–19 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona

OBS! Alla anmälningar är
bindande. Avanmälan senare än
en vecka före kursstart debiteras.

MittSkånes Hemslöjdsförening
(fd Bosjökloster Hemslöjdsförening)
hemslojden.org/bosjokloster-hemslojdsforening
Susanne Asserfors, ordf 070-7192 787
susanne@asserfors.nu
Christel Olsson, v. ordf – kursanmälningar
070-567 44 63 olsson.christel@telia.com
Christa Hedve sekreterare – medlemsansvarig 0413-207 65
christahedve@gmail.com

Bosjökloster Hemslöjdsförening har bytt namn! Detta beslutades på årsmötet i februari. Vi heter nu MittSkånes Hemslöjdsförening. Detta för att
tydligaregöra vår geografiska hemvist. Ny logga/hemsida kommer under
året., tillsvidare använder vi den ”gamla”.
Hoppas att ni haft en härlig sommar med sol, bad och mycket handarbete.
I höst kommer vi att brodera så nålarna glöder, förhoppningsvis vill ni
hjälpa till. Men var lugna, det finns alternativ.
Välkomna till MittSkåne!

Brodera MittSkåne!

Vi vill ha din hjälp att sätta
stygn på MittSkåne. Under
hösten kommer vi till Eslöv,
Höör och Hörby för att berätta
om projektet och dela ut kartoch tygbit.
Tors 7 sept, kl. 16–18: museet i
Hörby
Fre 8 sept, kl. 18–20: biblioteket
i Eslöv
Fre 15 sept, kl.18–20: Kreativ
Balans, Järnvägsg 14 i Höör
Vi trycker upp en karta över
MittSkåne som delas upp i
rutor om 10x10 cm. Vi kommer
att ha med en förlaga som
inspiration samt böcker, bilder,
lite garner och tydliga instruktioner om hur det går till. Man
kan brodera på plats eller ta
med hem om man vill. Den
broderade kartrutan skickas
sedan in till oss, senast 3 nov,
så vi kan sätta ihop dem. Den
färdigmonterade MittSkånekartan kommer visas upp på
julmarknaden på Bosjökloster
slott 1–3 dec. Därefter kommer
verket turnera runt i våra tre
kommuner.
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Kulturnatten i Höör 15 sept
Vi deltar under kulturnatten i
Höör. Kom och slöjda med oss.
Brodera!

Brodera med brodöserna!

Brodöserna hälsar fler sytokar
välkomna. Vi utforskar kända,
kluriga och ovanliga stygn.
Ledare: Christina Rassmus och
Christel Olsson
Tid: varannan mån, udda veckor
28 aug, 11 sept, 25 sept, 9 okt, 23
okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 400 kr inkl. visst
material
Ta med: sax, nålar och vad du
tror kan vara bra att ha.
Anmälan: till 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

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 den gör du själv) som
fungerar som lock och får det hela
att se ut som en bok.
Fortsättning på nästa sida.
Hemslöjdsnytt

Mittskånes Hemslöjdsförening / Staden Malmös Hemslöjdsförening

Staden Malmös Hemslöjdsförening

Ledare: hemslöjdskonsulent

förhandlingar med lägergården
pågår i skrivande stund.
Ta med: eget slöjdprojekt att jobba
med, sängkläder och inspiration.
Bindande anmälan: görs på

Kalle Forss
Tid: ons 25 okt, kl,18–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Anmälan: till 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

tinyurl.com/smhinspiration
hemslojden.org/stadenmalmo
facebook.com/StadenMalmosHemslojd
Luisa Carbonelli, ordf.
Hannah Runnqvist, medlemsansvarig 073-064 84 87
Kontakt stadenmalmoshemslojd@gmail.com
Mer info om inspirationskvällarna hittar du som vanligt på vår sida på Slöjdkalendern och Facebook, se adress i rutan ovan. Anmälningslänken öppnar
ca 1 månad före resp arrangemang och det blir snabbt fulltecknat.

Bokbindarkurs

En endagskurs i bokbinderi för
nybörjare. Vi kommer att falsa
och biga, lägga i press, skära,
håla, häfta och limma. Utsidan
på böckerna kläs i vackert papper
och om vi hinner kan vi även
prova på att handtrycka en titel.
Blir det en dagbok, en anteckningsbok eller kanske rent av ett
fotoalbum? Vi diskuterar olika
material och dess egenskaper och
kommer även att gå igenom och
pröva på de viktigaste verktygen
som används av en bokbindare.
Ledare: Cecilia Bladh in Zito
Tid: lör 28 okt, kl. 9.30–16.30
Plats: Nyg 13, Hörby
Kostnad: 995 kr inkl. material,
vegetarisk lunch och fika
Ta med, om du har: falsben, liten
linjal, sax, förkläde, liten pensel,
skärmatta, mycket vass kniv
samt nålar med både rund och
vass udd. Finns även att låna
eller köpa
Anmälan: till 070-567 44 63

Våra aktiviteter hålls i Malmö om inget annat anges.

Kavelfrans och annan
dekoration

Välkommen till en kväll som vill
inspirera dig till att dekorera
dina slöjdprojekt mera! Karin
Eldforsen berättar om och demonstrerar hur man kan avsluta
och dekorera sina slöjdalster tex
med kavelfrans och lite annat
skoj och sen får du själv prova
på.
Ledare: Karin Eldforsen
Tid: 23 aug, kl. 18–21
Plats: Form Design Center, Lilla
Torg 9
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem annan hemslöjdsförening 100 kr, övriga 150 kr.
Ta med om du har: ull- och lingarn. Fika och material ingår.
Bindande anmälan: görs på
tinyurl.com/smhinspiration

olsson.christel@telia.com

Alla anmälningar görs till
olsson.christel@telia.com eller
070-567 44 63 senast två
veckor före kursstart.
Om du uteblir utan att meddela
förhinder, debiterar vi
kursavgiften.
Hemslöjdsnytt
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Slöjdbio

Välkommen till slöjdbio! Det
blir en kväll med slöjdhäng
och filmvisning. Ta med dig
ditt slöjdprojekt som du kan
jobba med. Samtidigt tittar vi på
inspirerande slöjdfilm och pratar
efteråt och emellanåt.
Tid: 13 sept, kl. 18–21
Plats: Form Design Center, Lilla
Torg 9
Ta med: eget slöjdprojekt att jobba
med. Ingen kostnad. Snacks
ingår.
Bindande anmälan: görs på

Slöjdloppis

Många av oss har nog ett eller
flera olika slöjdmaterial därhemma som inte blev använda utan
blivit liggande. På vår slöjdloppis
kan du sälja/byta/köpa slöjdrelaterade material och verktyg. Det
är material och verktyg som ska
säljas, ej färdiga produkter.
Tid: 7 okt
Plats: STPLN, Stapelbäddsg 3
Kostnad: Säljare 50 kr för medlemmar i SMH. Övriga i mån av
plats. Besökare gratis och öppet
för alla.
Anmälan för säljare:
miann.event@gmail.com

tinyurl.com/smhinspiration

Slöjdläger!

Som en del av hemslöjdens dygn
arrangerar Staden Malmös
Hemslöjdsförening ett mindre
slöjdläger. Ta med dig eget slöjdprojekt eller delta i någon av de
projekt vi startar tillsammans.
Vill du själv visa ett hantverk eller berätta om något, maila oss så
ordnar vi det. Under helgen bjuds
det på hemlagad mat och lägerliv
i vandrarhemsstandard.
Tid: 1–3 sept, från kl. 18 fredag
till söndag lunch
Plats: Meddelas senare. Håll
koll på vår facebook-sida och på
anmälningslänken nedan.
Kostnad: Självkostnadspris,

Tid: 10 nov, kl. 18–21
Plats: STPLN, Stapelbäddsg 3
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,

medlem annan hemslöjdsförening
100 kr, övriga 150 kr. Fika ingår.
Material: Ett litet startkit med
material ingår. Vill du ta med
verktyg hem och göra klart
kostar de 50 kr.
Ta med om du har: syl och sax
Bindande anmälan: görs på
tinyurl.com/smhinspiration

Varma vantar – återbruk

Har du en gammal ylletröja
som blivit feltvättad, ihop-filtad
och krympt? Så bra, då har du
materialet till vinterns varmaste
vantar eller pulsvärmare! Ta med
och klipp till så syr vi ihop på
maskin. När du är nöjd med dina
vantar är det dags att pynta med
broderi.
Ledare: Ingrid Fredlund
Tid: 8 nov, kl. 18–21
Plats: STPLN, Stapelbäddsg 3
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem annan hemslöjdsförening
100 kr, övriga 150 kr. Fika och
material ingår
Ta med: feltvättad/filtad ylletröja.
Om du inte har en filtad ylletröja
går det bra med liknande
material t.ex ullfilt. Tips: köp
en ylletröja på loppis och tvätta
varmt. Ta även med brodergarn
om du har, annars finns det på
plats.
Bindande anmälan: görs på
tinyurl.com/smhinspiration

Slöjda fodral i skinn
och läder

Lär dig grunderna i skinnsömnad genom att göra ett litet fodral
eller plånbok till ditt busskort.
Christian Svensson berättar om
och demonstrerar hur en ska
arbeta i skinn och läder samt vad
en ska tänka på när en väljer
ut material. Finns det tid och
intresse berättar han även gärna
om själva garvningen och hur du
själv kan färga läder.
Ledare: Christian Svensson

Brickvävning Steg 2

Här får du som varit med på
Sonjas Brickvävning Steg 1 och/
eller du som tidigare vävt med
brickor fortsätta att ta del av
Sonjas expertis i brickvävning.
Kursen innehåller en repetition
av grunderna, genomgång av
mönsterkonstruktion, flätning,
att lyfta enskilda brickor eller
partier av vävbredden, att väva
med olika garnkvalitéer i samma
uppsättning, vävning med ett
alternativt två tomma hål i
brickorna, rundväv, avslutningar
och montering samt mer historik
och brickvävningens förekomst i
olika kulturer.
Ledare: Sonja Berlin
Tid: 25–26 nov, kl. 9–16.
Plats: Malmö, lokal meddelas vid
anmälan.
Kostnad: 1.750 kr
Ta med: eget garn om du har.
Kostnad för materialet är 400 kr
om du köper på plats.
Bindande anmälan: görs på
tinyurl.com/smhinspiration

Festspiror

Klipp, krusa och klä -– gör din
egen spira att pryda helgernas
festligheter med. Välj att arbeta
stort och gör en utomhusdekoration eller kanske en ljusstake till
matbordet. Eller arbeta litet och
gör en skinkpinne eller två!
Ledare: Maria Vieweg
Tid: 6 dec, kl. 18–21
Plats: Form Design Center, Lilla
Torg 9
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem annan hemslöjdsförening 100 kr, övriga 150 kr. Fika
och visst material ingår
Ta med: material till stommar
samt ljushållare (finns att köpa
om du inte har att ta med). Vi har
en hel del pynt på plats, men ta
gärna med eget du tycker om.
Bindande anmälan: görs på
tinyurl.com/smhinspiration
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Söderslätts Hemslöjdsförening

Ängelholms Hemslöjdsgille

Dekorera tovade vantar

Ta med egna vantar eller köp på
plats. Vi dekorerar med broderier.
Ledare: Marre Lillås Hansson.
Tid: lör 11 nov kl. 10–14
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 150 kr, fika till självkostnadspris.
Anmälan: till lilldalen@telia.com

Söderslätts
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening
Caroline Smith Molnar, ordf
Kontakt soderslattshf@gmail.com

Kom ihåg att besöka vår hemsida för senaste nytt
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Medlemskvällar

Våra inspirerande medlemskvällar fortsätter. Tillsammans
blir vi kreativa. Kom en stund
eller stanna hela tiden, gör som
du har tid och lust. 17 aug är
specialkväll, med återträff för
kartbrodöserna.
Ingen anmälan
Ledare: styrelseaktiva
Tid: tor 17 aug, ons 20 sept, tors
19 okt, ons 22 nov.
Alltid kl. 18–21
Plats: Mellang 22, Skanör.
Kostnad: medlemmar i Söderslätts HF gratis, övriga 50 kr.
Ingen anmälan.

Kurs i Decoupage

Vi dekorerar askar.
Ledare: Cecilia Persson
Tid: Lör 26 aug, kl. 10–14
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: 250 kr inklusive materialsats.
Anmälan: cecilia@mellangatan.se

Virkade korgar för barn

Barn från 10 år.
Ledare: Ida Liedholm och
Caroline Smith Molnar
Tid: sön 24 sept, kl. 10–13
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 100 kr, material och
fika ingår.
Anmälan: till

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

Anmälan krävs och görs på:

Stickkafé

Kom och brodera eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Hedvig Wendelbo-Hansson
Tid: månd 28 aug, 18 sept, 16 okt,
30 okt, 20 nov, 11 dec, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: till 070-310 72 06

Vi stickar, virkar eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Marianne Oxelman.
Tid: ons 6 sep, mån 9 okt,
mån 8 nov, mån 4 dec, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad. Vi bjuder på fika.
Anmälan: till 070-310 72 06

marianne.oxelman@telia.com

marianne.oxelman@telia.com

För nybörjare och fortsättare.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: Varannan tors kl. 18–20.30
med start 14 sep, 5 ggr.
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Järnvägsg 11,
Ängelholm
Kostnad exkl. mtrl: medlem
740 kr, övriga 790 kr
Anmälan: till SV skaneland@sv.se
010-703 08 40. Uppge om du är
medlem.

TÄLJFEST
på Falsterbo Strandbad

hemslojdeniskane.se/trafest

070-310 72 06

Klädd papplåda

c.smith.molnar@gmail.se

Läs mer på sid 4.
Plats: Falsterbo Strandbad
Tid: 22 okt, kl. 10–16
Kostnad: 500 kr, inkl. fika, material och lån av verktyg.

marianne.oxelman@telia.com

Sticka!

Ljusstöpning

Mer info kommer finnas på
hemslojden.org/soderslattshemslojdsforening

Plats: Hallongården

I samarbete med SV

Lördag 21 okt – Ta i trä på Falsterbo Strandbad
En familjedag med trä, täljning och insekter. Alla från 7 år och uppåt är
välkomna till konsthallen för att tälja tillsammans. Vi lär oss mer om, täljer
och målar småkryp av alla former. Ingen anmälan, ingen kostnad.
Drop in kl. 11–16

Skånskt yllebroderi

Ledare: Cecilia Persson.
Plats: Mellang. 22, Skanör
Mer info på: skansktyllebroderi.se

Vernissage kartbroderi

Tid: lör 16 sept, kl. 15
Plats: Falsterbo Konsthall,

Falsterbo Strandbad

I samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund samt
Konsthallen och Naturum på Falsterbo Strandbad.
Hemslöjdsnytt

hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

Broderikafé

----------

rekommendation. Garn, stickor
och böcker finns även att köpa på
plats.
Anmälan: senast 20 sep till

Ängelholms Hemslöjdsgille
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Bygg din egen drake

Vi bygger enkla drakar i papper
eller tyg. Förhoppningsvis är
vinden med oss, så att vi kan
prova att flyga lite också. Inga
förkunskaper krävs och drakbyggande passar både liten och stor.
Ledare: Maria Hedenby,
Josephine Levin, Inger Pehrson
och Towe Rosenqvist
Tid: sön 3 sep, kl 14–17
Plats: Teaterv 17 i Magnarp. Åk
kollektivt med buss nr 2, kliv av
vid Vattenverksv.
Pris: Ingen kostnad och vi bjuder
på fika.
Anmälan: Towe Rosenqvist,
towe@towebo.se 070-175 98 57

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

Av papp bygger du en liten låda
som du sen klär med tyg och papper. Lådan limmas därefter 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: tor 28 sept, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr
Materialkostnad: 50 kr
Anmälan: senast 21 sept
marianne.oxelman@telia.com

070-3107206

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

070-310 72 06

Fritt broderi – från
komposition till stygn

Med inspiration från naturen
får du lära dig ett enkelt sätt att
formge ditt eget broderi. Vi klipper mönster i papper och testar
olika kompositioner, som sedan
överförs till tyg. Därefter väljer
du färger och broderar fritt med
ull- och lingarner.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Annhelen Olsson
Fortsättning på nästa sida.
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Tid: tors 12 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget

slända, annars finns det att låna
Anmälan: senast 16 okt till

Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr
Materialkostnad: ca 60 kr.
Ta med: Allt material som behövs
ingår. Ta med sybåge, sax och
nålar i olika grovlekar med udd.
Anmälan: senast 5 okt till

marianne.oxelman@telia.com

marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

Sticka grytlapp på
halländskt sätt

Ledare: f.d. hemslöjdskonsulent

Kersti Nilsson
Tid: ons 18 okt, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: Bomullsgarn 8/4, två
färger, 50 g/färg, rundsticka nr
3, 40 cm.
Anmälan: senast 11 okt till
marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

Knep och knop

Vi skapar olika praktiska ting
med tågvirke.
Ledare: Jeanette Nihlén
Tid: lör 21 okt, kl. 10–14
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Materialkostnad: ca 25 kr
Ta med om du har: sax och kniv
Anmälan: senast 14 okt till
marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

Karda och spinna på slända

Du får prova på att karda och
spinna ull på slända. Ull att
spinna av och lite olika sorter att
känna på och prata om kommer
att finnas på plats.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Åsa Stentoft
Tid: ons 25 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Materialkostnad: ca 10 kr
Ta med om du har: kardor och
Hemslöjdsnytt
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Broderikafé tema vatten

Kom och brodera eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Hedvig
Wendelbo-Hansson
Tid: mån 30 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad
Anmälan: till
marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

Lovslöjd för barn och vuxna

Tema vatten. Vi gör mobiler i
olika slöjdtekniker.
Ledare: Ewa F, Gun W-H, Hedvig
W-H, Pia M m fl
Tid: ons 1 nov, kl. 14–17
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad
Anmälan: till

Karvsnitt

Hur får man till Magic Loop?
Vad är det för poäng med det?
Vi stickar en minisocka tillsammans där vi går igenom olika
finesser kring Magic Loop.
Ledare: Johanna Skoog
Tid: ons 15 nov, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: Garn, gärna ljust och en
lämplig rundsticka minst 80 cm
lång. Garn och stickor finns att
köpa. Stickor, ett nummer mindre än vad du normalt använder
med garnet.
Anmälan: senast 8 nov till

marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

070-310 72 06

Vi testar att tova ihop ull med
tyg och gör provlappar. Tekniken
kan sedan användas för att göra
större saker som exempelvis
sjalar.
Ledare: Carin Madsén Kollberg
Tid: tor 30 nov, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Materialkostnad: 90 kr
Ta med: Handduk och plastpåse.
Gärna dänkflaska, om du har.
Anmälan: senast 23 nov

070-310 72 06

Från mjölkpaket till korg!

anne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06

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

Välkommen att träffa broderiintresserade vänner! Kom när du
kan. Ta med eget broderi.
Tid: onsdagar kl. 13–16 med
start 6 sept.
Plats: Regionmuseet
Kristianstad
Ingen kostnad, ingen anmälan
Mer info: Karin Selander
070-820 22 05
karin.g.selander@gmail.com

Tova i Alpacka

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

Prova på smide

Upplev det hårda järnet, som du
lär dig att forma.
Ledare: Jimmy Larsson
Tid: tis 14 nov, kl. 18–21
Plats: Tåstarps nya smedja,
Tåstarp, Munka Ljungby
Kostnad: medlem 250 kr,
övriga 300 kr
Max 6 deltagare.
Materialkostnad: 150 kr.
Anmälan: senast 7 nov till
marianne.oxelman@telia.com

070-310 72 06
20
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Skapa med tyg och ull

marianne.oxelman@telia.com

Fläta med mjölk-, proviva- och
juiceförpackningar!
Ledare: Inga-Lill Charlesson
Tid: onsd 1 nov och 22 nov,
kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 250 kr, övriga
350 kr
Ta med: Två cm breda remsor.
Mer info vid anmälan.
Anmälan: senast 23 okt till mari-

Magic Loop eller konsten att
sticka runt på en lång sticka

Karvsnitt eller mönsterskärning är en av de äldsta kända
teknikerna för att dekorera träföremål. Historiskt är mönstren
ofta geometriska och ﬁnns i både
enklare och avancerade former.
Du får öva dig i att skära runda
och raka grundformer på frihand,
och lära dig hur man håller verktygen vassa med enkla medel.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: mån 6 nov, kl.18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Materialkostnad: 30 kr.
Ta med om du har: karvsnittskniv
eller en annan liten kniv
Anmälan: senast 30 okt till

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
Deltagare under 25 år betalar
halva kursavgiften. Anmälan är
bindande. Avanmälan senare än
en vecka före kursstart debiteras.

070-244 60 61

Tänk miljövänligt – sy en
antiplasti

Antiplasti är en tygkasse som är
lätt att ha med när du handlar.
Sy av valfritt tyg, gärna återbruk. Finns i tre storlekar.
Ledare: Inger Möller Degerfält
Tid: 19 sept, kl. 17.30–21
Plats: Kristianstad
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
180 kr
Anmälan: senast 13 sept
karin.g.selander@gmail.com
Samarbete med Folkuniversitetet

Sashiko

Prova på den japanska broderitekniken sashiko, som betyder
små stygn. Vi syr förstygn med
vitt garn på blå 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. Blå
tyger i olika kvalitéer, tex
jeanstyg. Broderinålar med öga
som passar ditt garn, och sax.
Markeringspenna, krita eller
kalkerpapper, linjal, vinkelhake.
Annars kan du köpa allt på plats.
Anmälan: senast 15 sep till
Margareth Persson 073-312 24 24
margareth.persson@gmail.com
Fortsättning på nästa sida.
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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.
Ta med: något till lunch. Förmiddagsfika kommer att finnas
till självkostnadspris.
Anmälan: till Tina Persson
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

LITE AV VARJE
Kostnad: medlem 500 kr,

Kostnad: medlem 200 kr,

övriga 600 kr. Material
tillkommer 150 kr.
Ta med: Sax, synål, skinnål,
fingerborg
Anmälan: senast 10 okt till
Wiveca Vohnsen 0451-518 62

övriga 250 kr
Ta med tygsax
Anmälan: senast 16 okt till
Margareth Persson
073-312 24 24

Skånskt yllebroderi

Ledare: Annika Nilsson
Tid: 21–22 okt, kl. 9.30–16
Plats: Tranåsgården, Skåne

Tranås
Kostnad: medlem 750 kr, övriga

900 kr. Betalas in på konto 8891210
Förmiddags- och eftermiddagsfika serveras till självkostnadspris
Anmälan till Tina Persson
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

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

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
Hemslöjdsnytt

margareth.person@gmail.com

wivecavohnsen@hotmail.com

Montera och gör färdigt

Ta med oavslutade handarbeten
som du behöver hjälp och tips
kring att avsluta, montera och
använda. Tillsammans gör vi
färdigt och hittar kanske nya
möjligheter kring dessa.
Ledare: Kerstin Wendt
Tid: 12 nov, kl. 09.30–16.30
Plats: SV:s lokaler i Kristianstad
Kostnad: medlem 350 kr,
övriga 450 kr
Kaffe/te finns, ta med fika/lunch
eller köp på stan.
Anmälan: senast 28 okt till
Ann Andersson 070-920 98 20

Stöp egna ljus

ann.a@telia.com

Återbruk

Ta med: låda för att kunna frakta

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

Skyttlar, vävskedar, två varpflätor + garn röd/vit. Vävgarner,
bl.a. bomull och lin i olika färger. Handspunnet hälsingelin samt
endel övrigt vävmaterial. Pris 1.500 kr.
Kontakta: Alice Roth, Helsingborg 070-661 30 84

Utställningstips – Hållbart hemma

En utställning om traditionell kunskap med nya möjligheter.
Går det att ha lerväggar i ett badrum? Hur tillverkar jag själv
mina köksredskap? Hur målar jag miljösmart? Inspireras till att
återbruka, plastbanta, slöjda och välja inredning och prylar som
tär så lite som möjligt på jordens resurser
Tid: 14 maj–17 sept
Plats: Nynäs slott,

Tystberga

sormlandsmuseum.se

ann.a@telia.com
Samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Vi stöper ljus till advent och jul.
Kanske kan det bli lite olika
varianter av t.ex. ljuskronor.
Ledare: Lena Bengtsson
Tid: 18 nov, kl. 10–15
Plats: Misterhult V. Torup,
Tyringe
Kostnad: 280 kr, inkl. fika
Material tillkommer: Betalas på
plats.
Anmälan: senast 6 nov till
Ingegerd Lindvall 0451-320 02

Vi gör ett personligt armband av
återbruksmaterial. Grunden är
ett jeanstyg, som vi pyntar med
knappar, blixtlås, spetsar etc.
Sen fodrar man med en slips och
fixar till en knäppning. Material
finns att köpa men vill du ta med
något eget går det bra.
Ledare: Marita Trobäck
Tid: 28 okt, kl. 11–14
Plats: Kristianstad, lokal meddelas senare

LITE AV VARJE

hem färdiga ljus.

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.

Svenska VävstolsMuseet
Glimåkra
Kurser
28 aug–1 sept. Mattkurs med
fokus på collingwood-tekniker
Ledare: Lotte Dalgaard
11–16 sept. Damast och
opphämta
Ledare: Lillemor Johansson
9 sept. Pulsvärmare med
yllebroderi
Ledare: Kristina Persson
Utställningar
30 juli–17 okt. Folkliga finurligheter
Karin Eldforsen, textil
Åsa Canbäck, skulptur
20 sept–17 okt
Vridet – helt enkelt.
Sonja Berlin, brickvävning
Hästar fulla av Liv.
Liv Borglund, keramik

Mode och dräkt

Kulturen bjuder i samarbete med Gillet Skånska Dräkter in till
en halvdagskurs om mode och dräkt. Det blir föredrag och visningar av utställningar m m

info@vavmuseum.se
vavmuseum.se

Tid: lör 30 sept, kl. 12.30–16
Plats: Kulturen i Lund
Läs mer på: kulturen.com eller gilletskanskadrakter.wordpress.com

Ull i kubik

För och med människor som gillar ull. Workshops, hantverkare,
föreläsare, konstnärer, demonstrationer och råullsmarknad
Tid: sön 1 okt
Plats: Öströö Fårfarm, Tvååker utanför Varberg

ullikubik.se

VÄV 2017
Biljetter till
entré, föreläsningar
bussresor, festkväll mm
förbeställes hos
ticketmaster.se
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PROGRAMMET FINNS PÅ
svenskavav.com

Ull för livet visas på VÄV 2017, 21-23 sept, Växjö
Ull för livet är en vandringsutställning som presenterar småskaligt
inhemskt ullhantverk och visar ullens fördelar och användningsområden.
Ullen kommer från svenska får och garnet är spunnet på svenska spinnerier. De ger ett naturligt material i naturens egen färgskala. Utställningen
är framtagen av Sveriges hemslöjdskonsulenter/regionala utvecklare.
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Hemslöjdsnytt

HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

HEMSLÖJDEN 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
Sy mera

Du har väl sett
fantastiskt
inspirerande boken
Heavy-duty sewing
(trots den engelska
titeln så är den på
svenska) av Anton
Sandqvist? Sy dina
egna väskor!

Sticka i höst

Visst vill du väl sticka vantar till vinterns vantupprop? Du läser
om det på sid. 4 och på vantar.hemslojdeniskane.se .Rita ditt eget
mönster i diagrammet på nästa uppslag eller skriv ut några av alla
de vantmönster som kommer fram i vantuppropet. Vi har passande
garn, vare sig du ritar själv eller följer ett färdigt mönster. T.ex finns
ullgarnet Rauma nu hemma i en mängd färger. Kan du inte skriva
ut hemma så hjälper vi dig med mönster när du köper garn hos oss.
Det finns förstås andra vantar att sticka. I september säljer
vi materialförpackningar till vissa av de samiska vantarna i
utställningen Samiska Marknadsvantar. Vi har även en mängd
inspirerande stickböcker. Alice Starmores praktverk om Fair Isle
knitting eller kanske Stora Vantboken av Jorid Livnik

Plastbanta köket!

Vi har allt du behöver för ett miljövänligare
kök. Du som är sugen på att göra dig av med
plasten kan istället fylla köket med keramik
och trä. Vi har tex slevar från välkända
slöjdare som Beth Moen, Knut Östgård och
Dietrich Staemmler.

Stickkafé

Hemslöjdsbutiken arrangerar stickkaféer varannan tisdag i samarbete med
Hemslöjden Malmöhus. Läs mer på s. 13. VÄLKOMMEN!
Hemslöjdsnytt
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SLÖJDTIPSET

Vill du sticka vantar med oss? Under början av 2018 ställer vi ut stickade vantar på Hemslöjden i
Skåne, Landskrona. Formge ditt eget vantmönster genom att fylla i mönster i det tomma diagrammet. Sticka och dela med dig! Läs om hur det funkar på vantar.hemslojdeniskane.se
Vantarna stickas runt, i slätstickning och blir ungefär 22 cm i omkrets, dvs normalstor
damvante. För en mindre modell, använd strumpstickor 2,5. Läs diagrammet från höger till
vänster.

Lägg upp 60 maskor. Fördela maskorna på fyra stickor och börja sticka runt. Titta noga efter så
att uppläggningsvarvet inte vridit sig innan du börjar sticka.
Mudden stickas 19 varv i resårstickning exempelvis 2 räta, 2 aviga, eller som du själv vill.
Mönstersticka efter diagrammet i 22 varv.
På nästa varv förbereds för tumhålet enligt följande
Höger hand (grön markering): Sticka 3 m. Sticka 11 m med en lös/separat tråd, flytta tillbaka
dem på vänster sticka och sticka dem enligt ditt mönsterdiagram.
Sticka efter mönsterdiagrammet i ytterligare 33 varv. Därefter börjar minskningarna. Minska
enligt diagrammet eller se förklaring nedan. Dra en tråd genom de sista 6 maskorna.
Förklaring i text till minskningarna:
Sticka 1: sticka 2 m tillsammans i bakre maskbågen, sticka resterande maskor på stickan.
Sticka 2: sticka tills två m återstår, sticka 2 m tillsammans.
Sticka 3: stickas lika som sticka 1.
Sticka 4: stickas lika som sticka 2.
Tummen: Peta försiktigt loss tumtråden, plocka upp 11 m på var sida om tumhålet och fördela på fyra stickor = 22 m. På första varvet plockar du sedan upp två maskor på var sida av
tumhålet = 26 maskor. Sticka enligt diagrammet, och gör minskningar på samma sätt som för
handen.
Fäst alla trådar och blöt arbetet försiktigt i ljummet vatten. Låt torka plant.
Tips: Vill du ha en tajtare mudd? Sticka de 19 muddvarven med stickor 2,5 istället.
När man stickar med flera färger samtidigt är det
viktigt att sträcka det flotterande garnet på baksidan
lagom mycket, inte för hårt och inte för löst.
Får du långa flotteringar på baksidan kan du binda
det var 3:e maska genom att sno garnet runt det andra
garnet.
V

=plocka upp en maska
=minska en maska åt höger
=minska en maska åt vänster
V
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Beskrivning och mönsterdiagram finns även att ladda ner på vantar.hemslojdeniskane.se

Strumpstickor: nr 3 (+ ev 2,5 till mudden)
Garn: Mönstret passar ullgarn av kvalitet 50 gr =175 maskor och en stickfasthet 26 m/10cm
på stickor 3 (tex 70 gram Rauma finullgarn 7/2).

27

Hemslöjdsnytt

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.

Helsingborg Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborgs-hemslojdsgille

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.

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus

MittSkånes Hemslöjdsförening
(f.d. Bosjöklosters Hemslöjdsförening)
hemslojden.org/bosjokloster-hemslojdsforening

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

