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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.

På omslaget
Smällkarameller, julkort och dekorationer av
silkespapper, återanvänt papper, bokmärken, frimärken m.m. kan du prova att göra
på Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla
stationshus helgen 25–26 november.
Läs mer på sid. 4

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 28.
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: Nummer 1/2018
utkommer i januari. Material lämnas senast 4 december till Skånes
Hemslöjdsförbund eller mailas till
redaktören, se adress ovan.
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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

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

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

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

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

MittSkånes Hemslöjdsförening
ordf. Susanne Asserfors 070-719 27 87
susanne@asserfors.nu

Kalle Forss, hård slöjd, barn och unga,
070-269 99 85 kalle.forss@hemslojd.org

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

Sofia Månsson hård slöjd, kommunikation,
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojd.org
Johanna Karlsson, vikariat, ekonomi
070-966 77 74 johanna.karlsson@hemslojd.org

Söderslätts Hemslöjdsförening
ordf. Caroline Smith Mollnar
c.smith.molnar@gmail.com

Camilla Höst, tjänstledig

Skånes Hemslöjdsförbund

Ängelholms Hemslöjdsgille
ordf. Marianne Oxelman 070-310 72 06
oxelan.marianne.@gmail.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

Hemslöjdens butik i Landskrona

Hitta oss på nätet

Hemslöjden Skåne AB

Konsulenternas kurser m.m. hemslojdeniskane.se

Nätbutik: hemslojdenskane.se

Om medlemskap och föreningarnas verksamhet
hemslojden.org/skane

Adress:
Landskrona gamla stationshus
Österleden 10
261 35 Landskrona

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

I butiken arbetar:
Eva Berg butikschef, Ann-Charlotte Larsson
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AKTUELLT

Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund
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25–26 NOVEMBER, KL 10–16
Sista helgen i november slår Hemslöjdens butik och
livsstilsbutiken Skumpa & Spalje upp dörrarna till
julen och du är inbjuden!
På Hemslöjden möter du slöjdare i arbete. Du kan sitta
ner vid våra bord och lära dig göra garntomtar,
pappersdekorationer och plåtstjärnor.
Hos Skumpa & Spalje, i gamla godsmagasinet, är
det pyntat för jul och på gården runt om kan du köpa
brända mandlar, något att äta från
Erikstorps Kungsgård m.m.

Välkomna att smaka, prova,
handla och uppleva
julen hos oss!

I samarbete med
Hemslöjden Malmöhus
och Skumpa & Spalje.

Hemslöjdsnytt
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AKTUELLT

Ansökan har öppnat – sök!

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

Utvalt i Skåne är en återkommande jurybedömd vandringsutställning med handgjord
form Den är nu är inne på sin andra omgång
och det är dags att söka om du vill vara med.
Alla som arbetar med hantverksmässigt och
konstnärligt formskapande i eget namn har
möjlighet att söka. Ansökan kräver anknytning till Skåne.
Ansökan är öppen t.o.m 15 jan 2018. Vi hoppas att du jobbar på med ditt drömprojekt och
skickar in din ansökan! Allt du behöver veta
hittar du på utvaltiskane.se

Stipendier på 90 000 kr

Utvalt i Skåne 2018 delar ut tre stipendier á
30 000 kr. Alla som deltar med verk i utställningen är nominerade. Bakom de tre stipendierna står Skånes Hemslöjdsförbund, Malmö
Industriförening och String Furniture AB.

Skånes Hemslöjdsförbund önskar en riktigt
god jul och ett gott nytt år!

Spinnträffar för dig som gillar att
spinna
Våra kostnadsfria träffar är öppna för dig
som kan och vill spinna.
Landskrona:
Hemslöjden i Skåne.
25 nov och 9 dec, kl. 10–13
Kristianstad:
Studieförbundet Vuxenskolan, Ö Vallg 10.
18 nov och 16 feb, kl. 10–13

För mer info och anmälan: kontakta hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft
asa.stentoft@hemslojd.org
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#delavantar
Formge och sticka dina egna vantar och ställ ut dem
hos oss! Du kan använda dig av vår grundmall som
finns att ladda ner på vantar.hemslojdeniskane.se eller om
du är lite mer van: gör en helt egen beskrivning.
Alla vantar, med tillhörande mönster, ställs ut
på Hemslöjden i Landskrona och på Norrbottens
Museum i Luleå. Se mer nedan.

Sista dag för inlämning är 8 januari 2018.
Läs om hur du gör på vantar.hemslojdeniskane.se

Rösta på dina favoriter!
De vantar som är popupärast
kommer att belönas med fina
priser.

20 jan–3 mars visas utställningen #delavantar på Hemslöjden i Skåne,

En färgsprakande vantkavalkad som fortsätter hemma hos dig – ladda ner alla vantmönsterna och
sticka dina favoriter själv.
Välkommen på vantfest och invigning!

I samband med utställningen arrangerar vi:

Lördag 20 jan inviger vi utställningen med en inspirerande vantfest. Förutom vernissage-mingel blir det bla
workshop kring hur du som stickare kan ha nytta av en
mängd digitala hjälpmedel.

Kurs i färglära för stickare. Se sid. 8–9
Kurs i att brodera på stickade vantar. Se sid. 9
Föreläsningskväll med Majvor Massa Eriksson.
Tis 13 feb: Landskrona. Ett personligt möte och
berättelser om den samiska traditionella urfolkskulturen
– dåtid till nutid. Se hemslojdeniskane.se när det närmar
sig för mer info.

Medverkar under dagen gör Josefine Hedlund, Lina
Ottemark och Madelene Linderstam som står bakom
podcasten STICKKONTAKT. Läs mer om programmet för
dagen på hemslojdeniskane.se/delavantar

Kurs i mönsterstickade vantar i Norrbottnisk
tradition. Landskrona. Se sid. 9.

#delavantar – en utställning både här och där
20 jan–3 mars, visas alla vantarna på Hemslöjden i Skåne, Landskrona
10 mars–30 april, visas en andra omgång av vantarna på Norrbottens Museum, Luleå.
Samtidigt kan du som inte har möjlighet att se utställningen i verkligheten se alla vantar med tillhörande
mönster på vantar.hemslojdeniskane.se
Använd taggen #delavantar och följ vantarna på Instagram
Hemslöjdsnytt
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AKTUELLT

Internationell tovningskonferens i Landskrona,
3–6 maj 2018

Programmet för den internationella tovningskonferensen i
Landskrona maj 2018 börjar bli klart. Med många internationella gäster vill vi ta vara på tillfället att slå ett slag för
vår fina svenska ull. Gotlandsullen är internationellt känd
men det finns ju även finull, rya samt alla våra fina allmogeraser. Fullständigt program kommer inom kort på
hemslojdeniskane.se/ifa2018

Det blir workshops i tovning med Vera Fredriksson,
Yvonne Habbe och Erik Torstensson. Det kommer också att
finnas en workshop i skånskt yllebroderi med Eva Berg.
På Hemslöjden blir det bland annat en utställning
med Kerstin Gustafsson samling av tovade mattor från
Kirgizistan.
Kerstin Gustavsson kommer också att hålla ett föredrag
där hon berättar om sina resor till Bulgarien, Turkiet,
Kazakstan, Kirgizistan och Peru. Andra föredrag i programmet är att Alan Waller som berättar om tamfårens ursprung
och utveckling baserad på modern mitokondrie–DNA
forskning. Hur skiljer sig svensk och brittisk ull? Annhelen
Olsson gör en en färgsprakande resa bland stjärnor, blomsterkransar, enhörningar och hjortar i skånskt hantverk. Som
inspiration delar Yvonne Habbe med sig av hur hon kom på
tanken att tova en kruka så stor att hon själv skulle rymmas
däri.
En utflykt är planerad till Båstad på Bjärehalvön där vi
kommer besöka anrika Märta Måås-Fjetterströms mattväveri, linneväveriet Vävaren i Båstad och på vägen tillbaka
Bodils Bod i Örkelljunga. Lunch äter vi på det vackra
Norrviken i Båstad.
På kvällarna kommer vi ha gemensamma middagar på
olika ställen runt om i centrala Landskrona. Möjligheter att
sitta ner, mingla, prata och dela sitt intresse med andra är
en minst lika viktig del i konferensen som själva konferensinnehållet. Det gäller att ta tillvara på tillfället – det är inte
ofta som så många tovare från flera länder möts på ett och
samma ställe.
Anmälan: Medlemmar i International feltmakers kan börja
anmäla sig redan i december. Därefter öppnar anmälan för
övriga i mitten av januari på hemslojdeniskane.se/ifa2018. Där
kommer det i god tid innan att finnas detaljerat program och
annan praktisk information.
Observera att konferensspråket kommer vara
engelska eftersom det kommer många internationella deltagare.
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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

Stjärnfall
en dag

en dag

Du väljer själv vad du vill sy.
Antingen kan du sy till din folkdräkt eller utföra reparationer
och ändringar på den. Eller så
kan du välja att sy ett nytt plagg
inspirerat av folkliga dräkter,
exempelvis ett livstycke att ha
till jeansen eller en särk, byxor
eller väst. Kontakta Gillis innan
kursen startar för att diskutera
vad du behöver för material.
Lärare: Gillis Jimheden
Plats: Bygdegården i Förslöv
Kostnad: 2.500 kr

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: 3 dec, kl.10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Lärare: Åsa Sävbrand
Kostnad: 800 kr
Anmälan: snarast

Att välja färger är svårt – men
spännande! Ibland blir det
oväntat bra, ibland inte…
Särskilt intressant är användandet av färger i mönster från
Shetlandsöarna, så vi kommer
att fördjupa oss i Fair Islestickningens färgmagi. Johannes
kurs i förenklad färglära, lägger
tyngdpunkten på hur man ska
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 hur resultaten
blev. Ett kort föredrag om färgernas historia ingår och det kommer att finnas stickade plagg att
titta på som är exempel på både
lyckade och misslyckade färgkombinationer! Förkunskaper:
du måste kunna sticka med två
färger för att ha glädje av den
här kursen.
Tid: 27 jan, kl. 10–16
Plats: Kristianstad, kurslokal
meddelas senare
Lärare: Johanne Ländin,
Stockholm
Kostnad: 800 kr
Anmälan: senast 10 jan

en termin - tre parallella grupper

G-grupp; Enstaka platser kvar
Dagar: lörd 27 jan, 17 feb, 17

Färglära för stickare

Nyinsatt kurs pga stor efterfrågan.
OBS kort anmälningstid!

mars, 28 april, och 26 maj
Tid: kl. 9.30–15.30
Anmälan: senast 5 jan
M-grupp: enstaka platser kvar
Dagar: lörd 20 jan, 10 feb, 10

mars, 21 april och 5 maj
Tid: kl. 9.30–15.30
Anmälan: senast 10 jan
O-grupp: enstaka platser kvar
Dagar:: onsd 24 jan, 14 feb, 14

mars, 4 april, 25 april
Tid: 9 maj, kl. 12.30–17
Anmälan: senast 10 jan

Hemslöjdsnytt
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SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser

STJÄRNFALL

Färglära för stickare

en dag
Denna kurs ges två gånger, på olika
dagar och orter. För kursinnehåll, se
text till vänster.
Tid: 28 jan, kl. 9–15
Plats: Hemslöjden i Skåne,

Landskrona
Lärare: Johanne Ländin
Kostnad: 800 kr
Anmälan: senast 10 jan

Vackert broderade vantar
en helg

Brodera yllebroderi eller dekorera med andra stygn och pärlor.
Sy ett par varma vantar i ylletyg,
kläde eller vadmal. Kristina har
med sig inspirationsmaterial att
hämta idéer från. Du kan välja
ut en detalj att brodera eller ritar
ett eget motiv. Du får lära dig att
föra över mönstret på tyget och
att sy ihop dina vantar på ett fint
sätt.
Tid: 10–11 feb, kl. 10–16
Plats: Kristianstad, kurslokal
meddelas senare
Lärare: Kristina Persson
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 24 jan

FÄRGLÄRA FÖR STICKARE

Mönsterstickade vantar i
norrbottnisk tradition
en helg

Kursen lyfter vackra områdesvantar från Norrbottens
inland - Arjeplog, Jokkmokk,
Gällivare, Jukkasjärvi/Kiruna
och Karesuando-områdena.
Erika berätta om var/hur olika
mönster varit särskilt populära.
Och förstås prova de vanligaste
teknikerna för mönsterbildning
i Norrbotten: slätstickning med
flera färger, strukturmönster,
och spetsstickning. Under lördagen orienterar vi oss i ett
rikt material och provar några
vanliga mönster/tekniker. Om
du vill, börjar du på egna vantar
– eller så fortsätter du att testa
mönster från smörgåsbordet.
Du gör kanske en spännande
provremsa med mönster som du
själv väljer. Den som hinner kan
också prova på näverstickning
som används till knästrumpor
till den samiska dräkten. För att
ha glädje av kursen bör du ha
stickvana.
Tid: 17–18 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Lärare: Erika Nordvall Falck
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 31 jan
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MÖNSTERSTICKADE VANTAR I
NORRBOTTNISK TRADITION

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser
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Tälj!

en helg

En rolig och inspirerande grundkurs i
täljning där vi börjar enkelt men ökar på svårighetsgraden allt eftersom. Kursen
passar även dig som är lite mer
van att tälja.
Du får lära dig tälja med kniv
och yxa i färskt trä. Andra
verktyg och redskap som du
också kommer att använda är
spräckjärn, bandkniv, täljhäst
och japanska dragsågar. Vi går
igenom täljtekniken som olika
knivgrepp, klyvning, kapning,
materialkännedom och formens
betydelse för föremålet samt
enklare ytbehandling.
Tid: 17–18 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Lärare: Anders Isgren
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 31 jan

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.
Tid: 10–11 mars, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Regionförbund
Skåne Lund
Lärare: Kristina Persson
Kostnad: 1.200 kr
Anmälan: senast 21 feb
I samarbete med

Kursledarpresentation:

Anders Isgren har arbetat med trä på
olika sätt under hela sitt yrkesliv. Han
är utbildad hemslöjdskonsulent och
har arbetat som konsulent i Kalmar
och Uppsala i 20 år. Han är också
utbildad möbelsnickare på Carl
Malmstens skola i Stockholm och
har drivit eget snickeri i 15 år. Anders är van utbildare och kursledare.
Hemslöjdsnytt

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser
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Helsingborgs Hemslöjdsgille

FÖRENINGARNA

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

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

Våra aktiviteter hålls i Helsingborg,
om inget annats anges.

Slöjdkafé: sticka, virka,
brodera 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: tor 16 nov, mån 4 dec, ons 17
jan, kl. 17–20
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att
köpa i Café Birger.
I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

Slöjdkafé: sticka, virka,
brodera på Rosengårdens
bibliotek

Vi stickar eller slöjdar annat
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 20 nov, kl. 16–18.30
Plats: Rosengårdens bibliotek
Ingen kostnad.
I samarbete med Rosengårdens
bibliotek

Skarva en nåldyna

Vi syr en nåldyna i skarvsöm.
Det är en teknik där man kan
skapa vackra saker av små restbitar av ylle. I sömmarna mellan
lapparna infogas tygremsor också av ylle – som passpoaler.
Ledare: Eva Lithell och Eva
Mattsson Lundblad
Tid: tor 25 jan, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad inkl. material: medlem
200 kr, övriga 250 kr
Anmälan: senast 18 jan till
Eva Mattson Lundblad
evaml.mayo@gmail.com
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan
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Hemslöjden Malmöhus

Slöjda din egen bandgrind

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

OBS alla anmälningar är bindande. Avanmälan senare än en vecka före
kursstart debiteras. Minst 5 deltagare/ kurs eller slöjd-after-work. Föreningen Hemslöjden Malmöhus swish-nr är: 123 413 6610. Glöm inte att
ange vad det är som du betalar för.

MEDLEMSLOTTERIET 2017

Vi har haft dragning i Hemslöjden Malmöhus årliga medlemslotteri.
Vinst
1.
2.
3.
4.
5.

Medlems-nr

Fårskinn, Tranås skinn
Pläd, Klippans Yllefabrik
Näverkorg, Karin Lundholm
Badhandduk, Växbo lin
Smidesljusstake,
Lars Otto Lindskog
6. Keramikskål med citroner,
Schevens skärvor
7. Två keramikskålar, grön
och orange, Siv Andréason
8. Bok: Kulturkoftor av
Celia B. Dackenberg
9. Åsen-tvål och Nagelborste
10. Bok: Sticka varma vantar, av
Jenny Alderbrant
11. Skärbräda,
12. Pussel: Yllebroderi

Namn

100911
107030
117695
127729

Catharina Tengberg
Eva Lindberg
Gunilla Mårtensson
Katarina Andersson

118668

Siv Persson

101047

Helen Starbring

101074

Bengt Svensson

122316
118260

Sophie Holmblad
Jörgen Hägg

100922
129003
111814

Lill Nyberg
Saga Wemlén
Britt-Louise Nilsson

Vinsterna kan hämtas i Hemslöjdens butik i Landskrona senast 31 aug
2018. Vinster som inte hämtas, tillfaller därefter föreningen.

Under allmogesamhället var
skurna bandgrindar av trä 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: lör 18 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 550 kr,
övriga 650 kr
Ta med: kniv, karvsnittskniv,
ritpapper, penna samt ev. något
att äta under dagen. Redskap
finns att låna på plats. Mer info
efter anmälan.
Anmälan: snarast till
bo.giliusson@me.com 076-856 60 46

Krokningskurs

På kursen lär vi oss grunderna
till krokning, tunisk virkning.
Du får möjlighet att lära dig
kroka t.ex. grytlappar, mössor
eller vantar. Kursen vänder sig
till nybörjare men också till dig
som kan grunderna och är redo
för nya projekt.
Ledare: Bettina Appelqvist Rosén
Tid: 18–19 nov, kl. 10–16
Plats: Bredg 3B, Lund
Stadsbiblioteks lokal Kyrkan
Kostnad: medlem 1.100kr,
övriga 1.250 kr
Ta med: dig kroknål, garn, måttband, sax samt ev. något att äta
under dagarna.
Anmälan: snarast till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Broderikafé på Limhamn

Broderikafé på Limhamn
Ta med ditt broderi, köp en fika i kaffeautomaten och sitt ner i gemenskapen. Vi visar dig gärna om du aldrig broderat tidigare.
Tid: lörd 2 dec, 9 dec, 20 jan, 24 feb, 17 mars, 14 april, 5 maj. Alltid kl.
11–13
Plats: Limhamns Bibliotek, Odeng 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: Ingrid Carlsson ingrid.rune.carlsson@telia.com 070-668 39 75

Hemslöjdsnytt
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Hemslöjden Malmöhus

Broderi och textiltryck med
naturen som inspiration

Med utgångspunkt i traditionell
slöjd och naturen skapar vi nya
textila uttryck med hjälp av teknikerna textiltryck och broderi.
Vi arbetar med färginspiration
såväl som formtematik.
Temat för helgen 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 nov–26 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.200 kr, övriga
1.350 kr. Tryckfärger, tryckschabloner och stämplar, textilfärg
och nålar finns till hands och
ingår i deltagaravgiften.
Ta med om du har: garn och tyg
att brodera på, finns annars till
självkostnadspris. Du behöver
också ha med något att montera
din ficka på. Mer info om material m.m. vid anmälan
Anmälan: senast 17 nov till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 100 kr inkl fika och material. Barn och ungdomar gratis
Anmälan: senast 23 nov till
Ann-Sofie Magnér

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Broderikafé i Landskrona

Välkommen till broderikafé på
Lanskrona Stadsbibliotek. Ta
med ditt broderi och ev. fika. Har
du aldrig broderat tidigare kan vi
visa dig.
Tid: lörd 2 dec, 27 jan, 24 feb, 17
mars, 14 april. Alltid kl. 13–15
Plats: Lanskrona Stadsbibliotek,
Regeringsg 13
Ingen anmälan. Ingen kostnad.
Mer info: Elisabeth Hamfelt
elisabeth.hamfelt@telia.com

070-390 19 72

”Det strålar en stjärna ”

Av art-straw i papper tillverkar
vi en 3D–stjärna. I papprören får
små ledlampor plats.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: mån 4 dec, kl. 18.30-20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad inkl. material: medlem
200 kr, övriga 250 kr
Anmälan: senast 1 dec till
annsofie.magner@me.com

Stickkafé i Landskrona

073-342 18 54

Färgfestligt julpyssel med
mix av nytt och traditionellt

Med inspiration från Lotta
Glaves Julboken – skapa nytt med
tradition skapar vi med färgglada
papper, återbrukade skruvkorkar,
filt, garn, med mera. Vi har laddat upp med material och många
idéer!
Ledare: Disa Sjöholm och
Sophie Elsässer
Tid: lör 9 dec, kl. 10–14
Plats: Bredg 3B, Lund.
Stadsbiblioteks lokal Kyrkan.
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Ta med: material finns på plats,
men det går förstås bra att ta
med eget.
Anmälan: senast 2 dec till Disa
Sjöholm disa.sjoholm@spray.se

Gör egna julkort och
julklappsetiketter

Kom och sticka! Hemslöjdens
butik håller öppet för dig som vill
köpa något att sticka på/med.
Tid: tisd jämna veckor: 28 nov,
9 jan, 23 jan, 6 feb, 20 feb, 6 mars,
20 mars. Alltid kl. 18.30–20.30.
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 25 kr, inkl fika
Ingen anmälan

Visst är det trevligt att skicka en
julhälsning med posten? Särskilt
i dessa tider när så mycket kommunikation sker via internet. Så,
kom till vår kort- och etikettverkstad och gör juliga hälsningar i
pappersform, att glädja vänner
och bekanta med. Vi har dukat
upp ett välfyllt pysselbord och har
massor av idéer!
Ledare: Disa Sjöholm och
Sophie Elsässer
Tid: sön 10 dec, kl. 10–14
Plats: Bredg 3B, Lund

I samarbete med Hemslöjdens butik.

Skärtorsdag

Populär familjeträff där vi
tillsammans med barn och ungdomar täljer i färskt trä.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tor 30 nov, kl 18.30–20.30

Fortsättning på nästa sida.
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Hemslöjden Malmöhus / MittSkånes Hemslöjdsförening
Stadsbiblioteks lokal Kyrkan
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Ta med: material finns på plats,
men det går förstås bra att ta
med eget.
Anmälan: senast 2 dec till Disa
Sjöholm disa.sjoholm@spray.se

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”.

Vi leker med bollar

Garnbollar kan göras på många
olika sätt, inte bara enfärgade
utan även randiga eller prickiga.
De kan på traditionellt sätt
viras på papper eller göras med
hjälp av en gaffel eller penna. Vi
kombinerar och skapar personlig
grannlåt.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: tis 6 feb, kl 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad inkl. material: medlem
200 kr, övriga 250 kr
Det går bra att ta med tunt
ullgarn.
Anmälan: senast 2 feb till

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
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

annsofie.magner@me.com

broderande räv av Lovisa Witt

073-342 18 54

Hemslöjdsnytt
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Staden Malmös Hemslöjdsförening

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.
Våra aktiviteter hålls i Malmö om inget annat anges.

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

till försäljning.
Ledare: Eva Hejdström
Tid: 17 jan, kl. 18–21
Plats: Form Design Center, Lilla
Torg 9
Kostnad: Medlem SMHF 50 kr,
medlem annan hemslöjdsförening
100 kr, övriga 150 kr. Fika ingår.
Materialkostnad tillkommer.
Ta med: sax eller kniv, linjal, blyertspenna/suddgummi, limstift
samt ev. skärmatta och falsben
om du har. Ta med eget papper
om du vill annars kommer det att
finnas till försäljning.
Anmälan: via länken
tinyurl.com/smhinspiration

Tova hjärtan och bollar

Alla hjärtans dag firar vi med
slöjd såklart! Tova hjärtan, bollar
och annat i vått och torrt. Vi har
pärlor, tråd och garn så du kan
brodera eller montera eller trä en
mobil om du vill.
Tid: 14 feb, kl. 18–21
Plats: STPLN, Stapelbäddsgatan
3
Kostnad: Medlem SMHF 50 kr,
medlem annan hemslöjdsförening 100 kr, övriga 150 kr. Fika
ingår. Materialkostnad tillkommer ca 50kr, betalas kontant.
Ta med: ull om du vill/har
Anmälan: via länken
tinyurl.com/smhinspiration

tinyurl.com/smhinspiration

Vikta och sydda böcker

På den här inspirationskvällen
får du prova på bokbindning. Du
kommer att tillverka både vikta
och sydda böcker i några enkla
tekniker som du kan fortsätta
att tillverka hemma. Du får
prova på att vika en concertina
(dragspelsbok) och sy en och
tvåarks häftningar på olika sätt.
Som inledning och uppvärmning
viker vi några en-arks böcker.
Material-kit kommer att finnas
15

Fortsättning på nästa sida.
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Staden Malmös Hemslöjdsförening / Söderslätts Hemslöjdsförening

Tälj småkryp och
fantasivarelser

Vi täljer tillsammans olika
småkryp och fantasifulla varelser i trä. Vi visar och pratar
om olika täljgrepp och lär oss
av varandra. Om tid finns
färgsätter vi verken. Har du en
favoritkniv ta med den! Saknar
du en egen kniv kan du låna en
under kvällen!
Tid: 14 mars, kl. 18–21
Plats: Lokal meddelas senare.
Kostnad: Medlem SMHF 50 kr,
medlem annan hemslöjdsförening 100 kr, övriga 150 kr. Fika
och material ingår.
Ta med: Favoritkniv om du har,
annars finns att låna.
Anmälan: via länken
tinyurl.com/smhinspiration

Söderslätts
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening
Caroline Smith Molnar, ordf
Cecilia Persson
Karin Lannegren
Lotta Pettersson
Marie-Louise Lillås-Hansson

----------

Åsa Lindahl
Ida Liedholm
Carolina Zourdis Cederblad
Ann-Sofie Grentzmann
Kontakt soderslattshf@gmail.com

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

Medlemskväll

Avslutning med julfika. Kom en
stund eller stanna hela tiden, gör
som du har tid och lust.
Ledare: Söderslätts
Hemslöjdsförenings styrelse
Tid: ons 22 nov, kl. 18–21
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: medlem Söderslätts HF
gratis, övriga 50 kr
Ingen anmälan

Sticka vantar

Med inspiration från Hemslöjden
i Skånes höstutställning med
Samiska vantar. Designa ditt
eget mönster eller använd ett
färdigt.
Ledare: Lotte-Mi Pettersson
Tid: lör 20 jan, kl. 10–14
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 150 kr inklusive mönster och fika. Ta med eget material
(strumpsticka och garn) eller köp
på plats till självkostnadspris.
Anmälan: till
soderslattshf@gmail.com

Kransbindning

Bind din egna julkransar.
Ledare: Janes Blomster & present
Tid: ons 29 nov, kl. 18.30–21.30
Plats: Janes Blomster & present
i Skanör
Anmälan: till
soderslattshf@gmail.com

Viktorianska Julgranskulor

Ledare: Marre Lillås Hansson.
Tid: lör 2 dec, kl. 10–13
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 150 kr, material finns

Ingen återbetalning vid
avbokning senare än 7 dagar
före evenemanget.
Hemslöjdsnytt

att köp på plats, fika till självkostnadspris.
Anmälan : till lilldalen@telia.com
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Hemslöjdens loppis

Det är fritt att komma och sälja,
köpa och byta garn och handarbete med mera.
Tid: lör 27 jan, kl. 11–15
Plats: Mellang 22, Skanör
Mer info: soderslattshf@gmail.com

Ängelholms Hemslöjdsgille
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr. Materialkostnad 90 kr
Ta med: handduk, plastpåse och
dänkflaska, om du har.
Anmälan: senast 23 nov till

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

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Stickkafé

Våra aktiviteter hålls i Ängelholm
om inget annat anges.

Ljuslyktor

Vi skapar mysiga ljuslyktor inför
julen genom att klippa mönster
i silkepapper, som vi sen fäster i
lager på lager på ett glas.
Ledare: Jessica Bokelund
Tid: mån 27 nov, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad inkl material: medlem
150 kr, övriga 200 kr
Ta med: glasburkar och/eller
dricksglas
Anmälan: senast 20 nov till

Vi stickar, virkar eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: mån 4 dec, mån 22 jan, tors
15 feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Ingen kostnad, vi bjuder
på fika
Anmälan: till M. Oxelman
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Broderikafé

Kom och brodera eller slöjda
vad du vill. Tillsammans ger vi
varandra tips och råd.
Ledare: Hedvig WendelboHansson
Tid: mån 20 nov, mån 11 dec,
mån 15 jan, mån 5 feb, mån 26
feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till M. Oxelman

Pimpa/pynta din
shoppingkasse

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Slöjdkafé med språkträning

Vi slöjdar tillsammans och tränar
svenska med nyanlända personer.
Olika teman varje gång.
Ledare: Towe Rosenqvist
Tid: sön 26 nov, kl. 14–17
Plats: Towes Snickarverkstad,
Teaterv 17, Magnarp
Ingen kostnad vi bjuder på fika
Anmälan: towe@towebo.se
070-175 98 57

Skapa med tyg och ull

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
17

Ersätt plastkassen med en återanvändbar tygkasse! Vi broderar
och gör den personlig!
Ledare: Tanja Nilsson
Tid: ons 31 jan, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr
Ta med: Sax, nålar och egen
kasse om du har. Annars finns
tygkassar att köpa på plats.
Anmälan: senast 24 jan till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Fortsättning på nästa sida.
Hemslöjdsnytt

Ängelholms Hemslöjdsgille / Östra Skånes Hemslöjdsförening

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 7 feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 150 kr, övriga
200 kr. Materialkostnad: 50 kr.
Anmälan: senast 31 jan till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Sticka!

För nybörjare och fortsättare.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: Varannan mån kl. 18–20.30
med start 12 feb, 5 ggr.
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Järnvägsg 11
Kostnad exkl. material: medlem
750 kr, övriga 800 kr
Anmälan: till skaneland@sv.se
010-703 08 40. Uppge om du är
medlem.
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Lovslöjd

Småslöjd i olika former.
Ledare: A Kjellberg, G WendelboHansson, M Oxelman m. fl.
Tid: ons 21 feb, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad inkl. material: 30 kr
Anmälan: till M. Oxelman
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

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

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

Brodericafé i Kristianstad

Välkommen att träffa broderiintresserade vänner! Kom när
du kan.
Tid: Onsd kl. 13–16. Höstens
träffar avslutas 6 dec och börjar
igen 10 jan.
Plats: Regionmuseet
Kristianstad
Ingen kostnad, ingen anmälan,
Mer info: Karin Selander
070-8 20 22 05
karin.g.selander@gmail.com

Stöp egna ljus

Vi stöper ljus till advent och
jul. Kanske blir det även några
olika varianter av ljuskronor?
Ledare: Lena Bengtsson
Tid: 18 nov, kl.10–15
Plats: Misterhult, V Torup,
Tyringe
Kostnad: 280 kr, inkl. fika.
Material tillkommer. Allt betalas på plats.
Ta med: en låda för att kunna
frakta hem dina färdiga ljus.
Anmälan: senast 6 nov till
Ingegerd Lindvall 0451-320 02
ingegerd.lindvall@telia.com
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Klackamatta, klackakudde
eller klackaväska

Prova på tekniken att sy med
”klackar”. Vi klipper ut klackformade lappar i ylletyg och
broderar efter tycke och smak i
ullgarn samt kantar med langettstygn. Därefter fäster man
lapparna tätt på ett underlag och
det kan bli en matta, en kudde
eller kanske en väska.
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: 3 feb, kl. 10–15
Plats: hos W Vohnsen på
A. Bergmansv. 11 Tyringe
Kostnad: medlem 350 kr,
övriga 380 kr
Ta med om du har: Ylletyg, gärna
återbruk. Material finns även
att köpa på plats. Mer info efter
anmälan.
Anmälan: senast 22 jan till
Wiveca Vohnsén 0451-518 62
wivecavohnsen@hotmail.com

Temari

Temari som ett japanskt lapptäcke. Temari betyder ungefär
boll som är lindad för hand, och
temari är just runda bollar som
är lindade för hand med garn och
trådar kring en kärna, som kan
bestå av olika material. Bollarna
dekoreras sedan på utsidan med
intrikata mönster av lindade och
broderade trådar och band.
Ledare: Kerstin Tobiasson.
Tid: 24 feb, kl. 9.30–16
Plats: Hantverkshuset,
Lunkendev 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 450 kr

Östra Skånes Hemslöjdsförening / LITE AV VARJE
Anmälan: till Tina Persson

tina.tenje@gmail.com

Karvsnitt

Lär dig skära karvsnitt i trä.
Ledare: Bo Gilliusson
Tid: lör 10 mars, kl. 10–16
Plats: Brösarpstrakten, lokal
meddelas senare.
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 450 kr
Mer info efter anmälan
Anmälan: senast 20 februari till
Ann Andersson 070-920 98 20
ann.a@telia.com

Krokning

Kursledare är Ulrica Mannerblad
från Åkersberga. Ulrica har lång
erfarenhet av att lära ut och har
krokat i många år.
Ledare: Ulrica Mannerblad
Tid: 21–22 mars, kl. 9.30–16
Plats: Hantverkshuset,
Lunkendev 12, S:t Olof.
Kostnad: medlem 750 kr,
övriga 850 kr
A nmälan: till Tina Persson

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

Viking couture –
Enköpings museum,
30 sept–3 feb
Modedesignern Desirée Köster
har återskapat en ensemble utifrån
arkeologiska dräktfynd som hittats i en kvinnlig båtgrav vid det
vikingatida högsätet i Gamla Uppsala. Resultatet visas på Enköping
Museum. Utställningen bygger på
ett samarbete mellan forskare,
textildesigners och en couturier,
sömmerska. Med hjälp av modern
teknologi ger detta spännande
samarbete ny kunskap om vikingatidens historia. Med på utställningen finns också en modern kreation,
inspirerad av vikingatidens formspråk. I projektet medverkar Desiree
Köster (sömnad), Annika Larsson (textiltryck), Inger Ohlsson (stickning),
Lena Köster (spinning) och Anna-Karin Jobs Arnberg (broderi).
Skånska Inger Olsson skriver med egna ord
Projektet utmanar historiska föreställningar om dräkter, sociala roller,
genus och kulturella frågor. Min uppgift i projektet är att sticka ett par
muddar i den återskapande ensemblen. I mitt skapande har jag dåtida
gravfynd som inspiration, bla en del av ett blomsterbroderi i silke från
ett klädesplagg, samt en stenbild av Valkyrian. Tillsammans med en
av Sveriges kunnigaste kvinna inom ull och vävning, Lena Köster har
jag sökt ett garn som möter upp behovet av rätt uttryck och kvalitet.
Förutom ullgarnet använder jag guldtråd och glaskulor. Mudden är
formstickad med smock, reliefer och blomsterrankor. Att medverka i ett
projekt som grundar sig på ny forskning med konkreta gravfynd från
Vikingatiden, ger mig en unik och värdefull grund att stå på och som
ett gyllene ymnighetshorn där mina idéer flödar i ett härligt nyskapande.
Läs mer på vikingcouture.com

tina.tenje@gmail.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.

Svenska VävstolsMuseet Glimåkras kurser
våren 2018
30 april–4 maj IKAT – en uråldrig mönsterteknik i vävning. Ledare Winnie Poulsen
24–26 maj Taqueté med skaftväxling. Ledare: Nina Floderus
18–21 juni Trasmattvävning – för nya och tidigare kursdeltagare. Ledare: Marie Rolander
28–30 juni Brickvävning. Ledare: Sonja Berlin
info@vavmuseum.se vavmuseum.se
19

Hemslöjdsnytt

SLÖJDTIPSET

SLÖJDTIPSET
Beskrivning och bilder av Karin Eldforsen

Sticka enkla rätstickade vantar på två stickor
Det här är en beskrivning som passar för den som inte är så van att sticka. Du stickar fram och tillbaka i
endast räta maskor och syr därefter ihop vantarna i sidan.

Vad behöver du för att börja

Två stickor ca nummer 4. Är man en ung människa
med ganska små händer så är det mycket lättare att
sticka med korta stickor. Använd då strumpstickor och
sätt gummiband som ”stoppar” längst ut.
Lagom kan vara ett tretrådigt ullgarn men det går
också alldeles utmärkt att sticka i Lovikagarn.
Använder man ett tretrådigt ullgarn kan det vara
lämpligt att låta en tråd med Mohairgarn följa med
i stickningen. Då blir eventuella misstag mer förlåtande!

Så här gör du

Lägg upp 28 maskor.
Sticka räta maskor på alla varv. Även sista och första
maskan skall stickas rät.
Sticka så långt som du vill att skaftet på vanten skall
vara. Mät upp till tummens första led.
Räkna ut var mitten är. Från mitten och ut mot
vänster kant (eller höger på andra handens vante) så
sätter du 4 maskor på en tråd. På dessa maskor ska du
senare sticka tummen, men det kommer vi till.
Fortsätt sticka och när du kommer till maskorna som
sitter på tråden så lägg upp motsvarande 4 maskor.
Fortsätt sticka upp till nagelbandet på pekfingret.
Märk ut mitten med en tråd eller en markör.
Från den sida som du vill ha som rätsida så ska du nu
göra intagningar, på avigsidan stickar du bara varvet
som vanligt.
Intagningar:
Varv 1, rätsidan: Sticka 1 rät maska. Sticka ihop
2 maskor. Sticka tilla du har 3 maskor kvar innan
mittmarkeringen. Sticka ihop 2 maskor. Sticka 2 räta
maskor. Sticka ihop 2 maskor. Sticka tills du har 3
maskor kvar på varvet. Sticka ihop 2 maskor. Nu har
du förhoppningsvis bara en maska kvar som du kan
sticka på detta varv. Sticka sista maskan.
Varv 2, avigsidan: Sticka nästa varv utan ihoptagningar.
Upprepa dessa varv tills du har ungefär 3-4 maskor
kvar och då drar du igenom tråden i dessa maskor.
Hemslöjdsnytt
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Tumme:
Plocka upp 2 maskor på var sida om de 4 maskorna
som redan sitter på en tråd.
Lägg på var sida upp ytterligare 2-3 maskor.
Sticka så långt som det är upp till nagelbandet på
tummen.
Gör ihoptagningar på samma sätt som för handen.
Sy ihop:
Sy ihop vantarna enligt bilden. Sy från rätsidan, sy
runt yttermaskorna. Fäst trådarna på insidan.
Är man nybörjare så kan vantarna bli olika stora,
men det fixas med att blöta vantarna och forma
dem lite.
Dekorera gärna med lite stygn eller virka en fin
kant så blir det riktigt fina vantar!

Gillar du att sticka och vill visa upp vad du
gör? Kolla in #delavantar på sid. 6
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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

Jul på Hemslöjden

25–26 november börjar julen på
Hemslöjden i Skåne, Landskrona.
Vi hoppas du besöker oss då!
Slöjdare visar upp halmslöjd,
flamskvävning, spinning och
folkdräktsömnad.
Prova göra traditionella
pappersdekorationer i nya
material, garntomtar och
dekorationer av plåt.
Läs mer på s. 4.

Böcker!

Har du upptäckt att Hemslöjdsbutiken
är en välsorterad ”bokhandel”? Här
finns de senaste slöjd- och hantverksböckerna och de traditionella böckerna
om olika tekniker. Vi har särskilt
många olika stickböcker.

Marmorering

Det är en konst att göra fina marmoreringar. Dietrich Steammler är en lika
skicklig träslöjdare som marmoreringsmålare. Alla dina fina köksredskap
i trä ska naturligtvis få hänga i en
skeddhäck på väggen. Förr hade var
och en sin egen sked hängande där.
Kerstin Nilsson är en mästare på pappersmarmorering. Hennes papper finns
nu att köpa i Hemslöjdsbutiken.

Hemslöjdsnytt
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Narturlig städning

Gör din julstädning hållbar och rolig
med naturliga produkter och vackra
redskap. Vi har linoljesåpa, trävax av
linolja och bivax, trasor av lin, skurborstar av trä och naturborst och vackraste
tvättlinan av lin. Ni hör bara hur mycket
lin vi har förutom de allra bästa bad- och
kökshanddukarna av lin.

Tyg, muddar och garner

Rostyget av Helena Bengtsson finns i
rött och svart, varför inte som julduk?
Muddarna är två nya materialsatser inspirerade av åkdynor från Vemmenhögs–
och Färs härader.
Till alla som vill sticka erbjuder vi
garner av högsta kvalitet och helst så
närproducerade och miljövänliga som
möjligt. Ullcentrum på Öland tar hand
om svensk ull från välskötta fårgårdar
och gör ljuvliga garner i vackra färger.
Nu har vi deras ullgarn 6/2 som passar
både till stickning och vävning. Hampan
är en gammal kulturväxt som är på
frammarsch. Den är snabbväxande och
kräver inte bekämpningsmedel eller
gödningsmedel. Prova vårt nya garn
One Hemp – superbra till disktrasor och
kläder.

Stickkafé

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

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

