Hemslöjden i Skåne

HEMSLÖJDS
NYTT

# 2/2018

KONTAKT

HEMSLÖJDS
NYTT#2/2018

Hemslöjdsnytt ges ut av Skånes
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information från hemslöjdskonsulenterna, hemslöjdsföreningarna
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SKÅNES
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Detta är Skånes Hemlöjdsförbunds informationsblad som utkommer med
fyra nummer / år. Du som är medlem i någon av våra hemslöjdsföreningar
får Hemslöjdsnytt på posten i din brevlåda. Prenumerera även på Skånes
Hemslöjdsförbunds digitala nyhetsbrev, så får du alltid aktuell information om
vad som är på gång. Maila din adress till info@hemslojdeniskane.se om du
inte redan är prenumerant.

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

Skånes Hemslöjdsförbund önskar er en riktigt skön sommar!

Adress:
Skånes Hemslöjdsförbund,
Landskrona gamla stationhus,
Österleden 10
261 35 Landskrona.
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Redaktör och ansvarig utgivare:
Sofia Månsson,
hemslöjdskonsulent
sofia.mansson@hemslojd.org
070-918 80 77

juni

Annonser: Privatpersoner som
vill sälja material, redskap etc. får
annonsera gratis i mån av plats. Vi
förbehåller oss rätten att utforma
och redigera materialet.
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hemslojden.org
Hemslöjdsföreningarna ordnar lokal verksamhet för sina
medlemmar. Läs mer om hur du blir medlem på sista
sidan i bladet.

Åsa Stentoft, textil slöjd, kursverksamhet,
Hemslöjdens samlingar
070-910 46 66 asa.stentoft@hemslojd.org
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Fördjupningskurser arrangerade
av Skånes Hemslöjdsförbund

Tryckeri: Kepa Tryck AB, Kävlinge

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

INNEHÅLL

På gång i hemslöjdsskåne

Foton: Privata där ej annat anges.

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

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

Kontaktuppgifter till den
skånska hemslöjdsorganisationen

Nästa nummer: Nummer
3/2018 utkommer i juli. Material
lämnas senast 7 juni till Skånes
Hemslöjdsförbund eller mailas till
redaktören, se adress ovan.

Skånes Hemslöjdsförbund

Adress: Landskrona gamla stationshus
Österleden 10, 261 35 Landskrona
E-post: info@hemslojdeniskane.se

deadline
hemslöjdsnytt nr 3/2018

Utgivning: Hemslöjdsnytt är ett
medlemsblad som ges ut 4 gånger
om året (januari, april, juli och
oktober). För medlemsskap, se
sidan 24.

Hemslöjdskonsulenterna

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

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

Hemslöjden Malmöhus
ordf. Ann-Sofie Magnér 073-342 18 54
annsofie.magner@me.com
MittSkånes Hemslöjdsförening
ordf. Susanne Asserfors 070-719 27 87
susanne@asserfors.nu

Hemslöjdens butik i Landskrona

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

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

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

Tel: 0418-591 20
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se

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

Personal:
Eva Berg butikschef
Ann-Charlotte Larsson

Östra Skånes Hemslöjdsförening
vice ordf. Ann Andersson 070-920 98 20
ann.a@telia.com

HEMSLÖJDSBUTIKEN 23

På omslaget: 21 april- 26 maj
visas utställningen Kirgiziska
filtade mattor – ett världsarv på
Hemslöjden i Skåne, Landskrona.
Läs mer på sid. 5.
Hemslöjdsnytt
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Senaste nytt från
Hemslöjden Skåne AB, d.v.s
Hemslöjdens butik i Landskrona

BLI MEDLEM 24

Att vara medlem i Hemslöjden
innebär en mängd fördelar

Hitta oss på nätet
Många av föreningarna har egna facebooksidor och instagramkonton.
Hemslöjdskonsulenternas instagram hittar du på @hemslojdeniskane
Hemslöjdens butik heter @hemslojdsbutikeniskane
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AKTUELLT

AKTUELLT / Utställningar

AKTUELLT

Två utställningar om ull
Under maj månad visar vi med anledning av
den internationella tovningskonferansen två
utställningar med ull som tema.

Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund.

Foto: Albin Rylander

Internationell tovningskonferens med
fokus på svensk ull
3–6 maj 2018 anordnar Skånes
Hemslöjdsförbund en internationell tovningskonferens i Landskrona. Konferensen
är ett samarbete med tovningsföreningen
International Feltmakers Association. Med
många internationella gäster vill vi ta tillvara
på tillfället att slå ett slag för det lokala och
vår fina svenska ull.
Den svenska och nordiska ullen är väl känd
för sin unika kvalitet och tovningsförmåga och
under de senaste åren har det blivit ett ökat
intresse för vad som händer i Sverige inom
tovning. Det är därför intressant att öppna för
ett större internationellt utbyte. Sverige spelade en stor roll i återupptäckten av tovning
på 1960-talet och starten av den moderna
tovningen med nya tekniker. Vi är därför
glada över att åter få ge uppmärksamhet till
hantverket och sprida kunskap om svensk ull
även utanför Sverige.
Konferensen omfattar workshops och
utställning med fokus på svensk ull, föreläsningar, utflykter och gemensamma middagar.
Under de fyra dagarna fylls våra verkstadslokaler av tovare från 10 länder i Europa,
Amerika och Asien. Veckan efter konferensen
anordnas ytterligare workshops med internationella gästlärare, en möjlighet för svenska
tovare att få nya impulser.
International Feltmakers Association, IFA,
bildades 1984 och är världens äldsta förening
för tovare över hela världen. Syftet med
föreningen är att
främja intresset och
kunskapen för tovning, utbyta kunskap
och idéer och hålla
medlemmar i kontakt med varandra.
Föreningen växer
stadigt och har idag
1.000 medlemmar.

#delavantar
hela utställningen finns på:

vantar.hemslojdeniskane.se

Utställningen Utvalt i Skåne visas på
Form/Design Center 15 juni–19 augusti
Se utvaltiskane.se för mer info
om invingingen, visningar m.m.

Spinnträffar våren 2018
Träffarna är öppna för dig som kan spinna
och vill träffa andra spinnare. Anmälan
görs till asa.stentoft@hemslojd.org
Landskrona: 19 maj och 16 juni, kl. 10–13
Hemslöjden i Skåne, Österleden 10

feltmakers.com

Kristianstad: 19 maj och 16 juni, kl. 10–13
Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Vallg 10
Hemslöjdsnytt
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Ull för livet 28 april–26 maj
Ingen annan fiber är så hållbar, praktisk och
finns i ett sådant överflöd som ullen. Genom
utställningen ull för livet vill hemslöjdskonsulenter/regionala utvecklare i Sverige visa
ullens fördelar och användningsområden.
Ullen kommer från svenska får och garnet är
spunnet på svenska småskaliga spinnerier, i
samråd med fårägare och formgivare spinns
garner av olika kvalitet, lämpade för de ändamål de ska användas till.
I Sverige har vi 578.000 får som ger ca 1.000
ton ull per år. Den mesta ullen slängs. All
ull lämpar sig inte för textil konfektion men
det finns andra användningsområden. I en
gemensam strävan mot ett hållbart samhälle
vill vi att fler ska få upp ögonen för den fantastiska ullen.

UTSTÄLLNING

ull för livet
småskaligt
28 april–26 maj,
Hemlöjden i Skåne
inhemskt
ullhantverk

Plats för egen information om utställning:

Sveriges hemslöjdskonsulenter/regionala utvecklare
Hitta våra kontaktuppgifter via
https://nfh.se
www.textilhemslojd.se

Kirgiziska, filtade mattor – ett världsarv
21 april–26 maj
I Kirgizistan hör fantastiska filtade mattor till
den färgstarka inredningen i nomadernas traditionella bostad jurtan, ett tält gjort av filtad
ull. Sedan 2011 är mattorna och kunskapen
om tillverkningen av dem certifierade av
UNESCO som ett världsarv. Kerstin Paradis
Gustafsson har under 20 års tid besökt
Kirgizistan flera gånger. Hon har varit ute i
byarna och tagit kontakt med äldre kvinnor
för att ta del av och dokumentera deras stora
textila erfarenhet. Om allt det berättar hon
i boken Kirgiziskt världsarv, jurtan och dess
filtade mattor. Vi fått låna filtade föremål ur
Kerstins privata samling.
I utställningen visas filtade mattor och dynor
i olika tekniker. Skyrdakmattor sydda i en
intarsiateknik och quiltade. Mönsterformerna
skärs ut i två lager av färgad, filtad ull för att
sedan byta plats och sys ihop till två mattor
med samma mönster, en positiv och en negativ. Alakismattor är gjorda i en teknik där
botten är ett tjockt lager ull på vilket det läggs
ett lager färgad ull i mönsterformer, de båda
lagren filtas sedan ihop. En enklare variant
av mattor är sydd av filtade restbitar, lapp vid
lapp.

KIRGIZISKA, FILTADE MATTOR
– ett världsarv

21 april–26 maj, Hemlöjden i Skåne
vernissage lördag 21 april, kl. 11

Stygn varje dag
2017
sommarutställning på
Hemslöjden i Skåne
2 juni–1 sept
5
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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 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!

FÄRGPRAKT & LITE SVARTVITT

ECOPRINT

SKÅNSK KONSTVÄVNAD

Sömnad av livstycke
Fyra heldagar

Sy ditt egna livstycke, antingen
en rekonstruktion av ett äldre
livstycke eller en inspiration. Du
får lära dig olika handsömnadstekninker som kan förekomma
på livstycken och i vilken situation de används. Du lära dig om
modets inflytande på folkliga
plagg och hur du känner igen
de olika stildragen i olika livstycken.
Lärare: Maja Satz
Tid: 26–27 maj, 2 och 16 juni
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.000 kr
Anmälan: senast 9 maj

Skånskt yllebroderi
Veckokurs

Kursen passar både dig som
är nybörjare och dig som har
tidigare erfarenhet av att brodera. Du får lära dig de stygn
och bottensömmar som förekommer i skånskt yllebroderi, överföring av mönster från papper
till tyg och olika slags monteringar. Vi tittar på äldre folkliga
dynor från olika delar av Skåne.
Lärare: Eva Berg
Tid: 11–15 juni, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: senast 23 maj
Hemslöjdsnytt
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Pilkorgsflätning

Sommarkurser på Önnestad folkhögskola

Även i år har vi sommarkurser i samarbete med Önnestad Folkhögskola.
Kurserna pågår måndag-fredag. Du kan bo och äta på skolan under kursveckan. Boendet har vandrarhemsstandard med tillgång till kök. Mer information om boende och mat på folkhögskolan hittar du på
onnestadsfolkhogskola.se/vara-kurser/slojdkurser/
Boendet bokar du i samband med anmälan via formuläret under respektive kurs, eller kontakta skolan direkt på 044-78 50 100
info@onnestadsfolkhogskola.se (bokning av rum måste dock göras senast
en månad innan kursen).
Har du frågor om kurserna kontakta du hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft på
070-910 46 66 asa.stentoft@hemslojd.org

Färgprakt och lite svartvitt

Eco-print

En kurs i fritt broderi där fokus
ligger på komposition, färg
och form, de tre hörnpelarna
när man arbetar fram en bild.
Tekniker som collage/applikation
samsas med den japanska tekniken att knåda papper och bilden
fulländas av att färg kombineras
med klipp ur svartvita, grafiska
tyger. Deltagarna utgår från ett
gemensamt tema, ett sätt att
komma in i bildtänkandet genom
ett färganslag.
Lärare: Henriette Ousbäck
Tid: 25–29 juni, kl. 10–16
Plats: Önnestad folkhögskola
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: senast 30 maj

På kursen får du lära dig hur
man gör avtryck med färska löv
på ull och sidentyg. Tekniken
är enkel men bjuder på många
överraskningar. Vi utforskar
och experimenterar och delar
erfarenheter med varandra. Det
finns också ett omfattande provmaterial att ta del av. Kursen
syftar till att ge deltagarna
goda kunskaper för att kunna
fortsätta med tekniken på egen
hand. Material kommer att finnas att köpa av kursledaren.
Lärare: Åsa Sävbrant
Tid: 25–29 juni, kl. 10–16
Plats: Önnestad folkhögskola
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: senast 30 maj

Veckokurs

Läs mer om kursledaren på
henrietteousback.com

Veckokurs
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Veckokurs

Om du är nybörjare får du börja
med att tillverka ett par runda
korgar från grunden, och lära
känna material, flättekniker och
redskap. Du som gått en eller ett
par kurser tidigare, kan prova
på att göra ovala, eller kanske
till och med fyrkantiga korgar.
På kursen finns tillgång till både
avskalad pil och pil med bark i
olika färger.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 25–29 juni, kl. 9–16
Plats: Önnestad folkhögskola
Kostnad: 3.000 kr
Anmälan: senast 30 maj

Skånsk konstvävnad
Veckokurs

Lär dig väva rölakan, krabbasnår, halvkrabba och dukagång.
Du väver dem i en uppsättning,
prova på alla fyra eller välj ut
någon/några. Som kursmaterial används kursledarens bok
”Väv skånska allmogevävnader”.
Grundläggande kunskaper i vävning är en förutsättning för deltagande.
Lärare: Gunvor Johansson
Tid: 25–29 juni, kl. 10–16
Plats: Önnestad folkhögskola
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: senast 30 maj
Hemslöjdsnytt

TRASMATTOR...

Trasmattor –
en hållbar historia
Veckokurs

Trasmattor är världens bästa
återbruk. Här får du användning för det mesta av dina
slitna, använda kläder, lakan
och gardiner och annat udda
trasgodis mm. Inspirationen får
vi från de gamla mattorna vars
enkla tekniker och bindningar
blir vägledande. Så som rosengångar, glesripsar, en om en,
mötas och skiljas, gladränder
och kråkfötter. Du får massor av
tips och råd i vävningen till den
perfekta trasmattan. Det är bra
om du har viss vävvana.
Lärare: Monica Hallén
Tid: 2–6 juli, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan senast: 4 juni

Träsvarvning enligt
skärmetoden
Veckokurs

Under kursen disponerar du
en egen svarv med tillhörande
verktyg. Du lär dig den historiska tekniken med skärande
svarvning. I kursen ingår även
uppsättningsmetoder, val av
virke, genomgång av utrustning
och verktyg samt vikten av att
hålla verktygen vassa. Kursen
vänder sig till både nybörjare till
dig som kan svarva.
Hemslöjdsnytt

TRÄSVARVNING...
Lärare: Åke Landström
Tid: 2–6 juli
Plats: Hemslöjden i Skåne,

Landskrona
Kostnad: 4.000kr, inkl. svarvhyra
Anmälan senast: 4 juni
Läs mer om kursledaren på
trasvarvning.se

Pilkorgsflätning
Veckokurs

Om du är nybörjare får du börja
med att tillverka ett par runda
korgar från grunden, och lära
känna material, flättekniker och
redskap. Du som gått en eller ett
par kurser tidigare, kan prova
på att göra ovala, eller kanske
till och med fyrkantiga korgar.
På kursen finns tillgång till både
avskalad pil och pil med bark i
olika färger.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 9–13 juli
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 3.000 kr
Anmälan senast: 4 juni

Att sy i luften – spetssömmar
och andra trådarbeten
Veckokurs

Skånskt yllebroderi får fötter
och inspirerar till fria spetssömmar i kombination med trådslöjd. Du får göra teknikprover
i spetssöm och andra typer av
genombrutna sömmar. De skånska yllebroderierna står för
8

ATT SY I LUFTEN...

inspirationen och du får studera
deras mönstervärld och skissa
på förlagor till det fortsatta arbetet. En dag ägnas åt trådslöjd
med metalltråd, dessa former är
sedan grunden till de fortsatta
spetssömsbroderierna. Olika
kvaliteter av trådar och garner
används. Kursen avslutas med
att myllret av figurer sätts samman till en gemensam (tillfällig)
komposition/installation.
Lärare: Katarina Evans och
Louise Vitas
Tid: 9–13 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: senast: 4 juni

Lapp vid lapp
och många stygn
Veckokurs

En kurs för dig som
samlar på tyger,
knappar, avlagda
kläder och bandsnuttar. För dig som inte
har något finns material att
köpa på plats. Den här veckan
ägnar du dig åt att sy fast lapp
vid lapp på ett bottentyg. Du syr
för hand med enkla stygn som vi
går igenom under kursens början. Bit för bit fortsätter du att
bygga upp din komposition. För
att ytterligare dekorera kan du
använda band, knappar, pärlor
och ytterligare stygn. Som inspiration finns Evas många prov-

SPINNKURS

lappar, foton, böcker och färdiga
projekt. Hon har även med sig
delar ur sin samling av gamla
lapptäcken, folkdräktsdelar
(bl.a. kjolsäckar) och broderier
från olika hörn av världen. Det
du syr kan bli t.ex. en kudde eller
en väska. Eva ger tips på olika
monteringar.
Lärare: Eva Eriksson
Tid: 16–20 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: senast: 4 juni
Kurslärarpresentation: Eva
Eriksson är pedagog, inspiratör
och slöjdare, utbildad bland annat
på Handarbetets Vänners Skola.
Numera ägnar hon sig mest åt
broderi och lappteknik var för sig
och i kombination. På somrarna
bor hon i Boda norr om Rättvik i
Dalarna där hon hämtar mycket
av sin inspiration. Sedan barnsben
är folkdräkter ett av hennes stora
intressen. Folkkonst från olika delar av världen är också ett intresse. evahandablogg.blogspot.se

Spinnkurs –
från fiber till textil
Fyra dagar

Du får lära dig om skillnaden
mellan olika fibrer, mellan kamoch kardgarn, vilka fibrer som
passar bra till vilken sorts garn
och hur du ska preparera dessa
fibrer. Vi arbetar primärt med
ull från olika fårraser, både

svenska och utländska, men
även med andra naturmaterial
som silke, alpacka och bomull.
Vi pratar om färglära och hur
man kan arbeta med färg i spinningen. Därefter får du spinna
garn till ett större projekt som
bör innefatta max 300g ull att
spinna som du tar med själv.
Baserat på kunskaperna om ull
och olika garners struktur och
tillverkning från kursens första del så väljer du att antingen
arbeta med kam- eller kardgarn,
olika färgkombinationer och
material. Ta med din egen spinnrock. Kursen riktar sig både till
den som just börjat spinna och
den mer erfarna spinnaren.
Lärare: Stefan Moberg
Tid: 16–19 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.300 kr
Anmälan: senast: 4 juni
Kursledarpresentation: Stefan
Moberg är prisbelönt konsthantverkare med inriktning mot spånad
och vävning och är även verksam
som pedagog och textilhistoriker. Som textilskribent och designer finns Stefan publicerad i
bland annat tidskriften VÄV och
magasinet „The Wheel” som ges
ut av Nya Zeeländska Ashford.
stefanmoberg.se
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FLAMSKVÄVNING

Flamskvävning
Veckokurs

Flamskvävningen har sitt
ursprung i gobelängvävningen som kom till Skåne via
Flandern. Väl här formades tekniken efter allmogens behov,
möjligheter och smak, och vävdes som mest 1750-1850. Du får
lära dig grunderna i flamskvävnin – uppsättning och vävning
i ram. För att lära känna tekniken får du som är nybörjare väva
detalj från en gammal förlaga.
Ta med din egen vävram, vi har
också några ramar att låna ut
under kursen. Kursen vänder sig
till både nybörjare och de som
vävt flamsk tidigare.
Lärare: Marianne Asp
Tid: 23–27 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: senast: 4 juni

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

Hemslöjdsnytt

KURSER

Folkdräktssömnad
Terminskurs

...CLOG MAKING

Introductory course
in clog making
Veckokurs

Do you want to be part of reviving the craft of clog making in
Sweden and start a new generation of clog makers? We are offering a introductory course combining wooden shoemaking the
Dutch way using a stock-knife
and the Swedish way using an
axe and drawknife. Materials
and tools needed during the
course will be provided. The participants need to have previous
experience of woodworking with
hand tools. Se ett filmklipp från
1950-talet på Hemslöjdens samlingar på digitaltmuseum.se sökord Träskotillverkning
Lärare: Gerald Getkate
Tid: 23–27 juli, kl. 10–16
Plats Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 3.450 kr
Anmälan: senast: 4 juni
Presentation of tutor: Gerald
Getkate became the Dutch National
Champion of Manual Clog making
in 2017. His speciality is traditional
Dutch clogs. He is a member of the
European Wooden Shoe Foundation,
working group ”Education”. When
having a course he is keen on learning and using the traditional method in the specific area where it
will take place to help preserving
the local heritage. See Geralds
video clips on clog making at
facebook.com/gerald.getkate
Hemslöjdsnytt

TÄLJ FÖR HEMMET

Tälj för hemmet
Veckokurs

På den här grundkursen i att
tälja får du göra föremål för
hemmet - något för dig som vill
platsbanta. Det mesta som nu
görs i plast har man förr gjort
i trä. Du kan bland annat göra
skedar, slevar, knopplister och
mindre tråg. Du jobbar med skärande verktyg som kniv, yxa och
bandkniv.
Lärare: Beth Moen
Tid: 30 juli–3 aug
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: senast: 4 juni
Kurslärarpresentation: Beth Moen
är slöjdare och snickarmästare med
utbildning från Vindelns folkhögskola
i Västerbotten och Capellagården på
Öland. Hon har tagit gesällbrev i möbelsnickeri vid Carl Malmstensskolan
i Stockholm. Sedan 1989 driver hon
Norea form och snickeri i Siljansnäs
tillsammans med AnneLi Karlsson
och tar olika uppdrag inom möbelsnickeri och restaurering samt tillverkar unika produkter och bruksföremål. Beth arbetar sedan flera år som
huvudlärare på Slöjd och hantverk,
form och kultur - Trä på Sätergläntan
institutet för slöjd och hantverk i
Insjön. norea.nu
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SCHATTERSÖM

TÄLJKURS FÖR BARN & VUXEN

Schattersöm –
att måla med nål och tråd

Täljkurs –
barn & vuxen tillsammans

Att måla med nål och tråd kräver övning, den här kursen kan
vara första steget att komma
igång med den här användbara
tekniken. Du tar med några bilder på blommor eller växter. Det
kan vara från den egna trädgården eller vilda blommor på en
äng eller park. Huvudsaken är
att det finns en sak i fokus (t.ex.
en blomma, kotte eller en svamp)
och att det är djup i bilden. Du
kommer göra mer än ett prov på
ditt/dina valda motiv som visar
framstegen. Första dagen gör vi
övningar på papper i svart-vitt
och färg för att träna in ögat på
formen och skugga samt schatteringar. Därefter arbetar vi med
ylle, moulinégarn, pärlgarn och
silke
Lärare: Eva-Lotta Hansson
Tid: 30 juli–3 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: senast: 4 juni

Under trivsamma former täljer vi praktiska och dekorativa saker, med enkel mekanik
och mycket annat. Övningarna
passar både barn och vuxna,
nybörjare och mer erfarna täljare. Kursen är lämplig för barn
7-12 år i vuxens sällskap (max 1
barn/vuxen)
Lärare: Frank Egholm
Tid: 6–8 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: vuxen 1.800kr, barn
150 kr
Anmälan senast: 4 juni

Veckokurs

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

Tre dagar

Kursledarpresentation: Frank
Egholm är från Danmark. Han har
skrivit flera täljböcker som har givits ut i Danmark, Finland, Tyskland
och England. Han arbetar som
slöjdlärare och är också med och
arrangerar en årliga täljfesten i
Danmark. snittesiden.dk

Flätstickning
Två dagar

Flätor passar till alla möjliga
slags projekt och är betydligt
enklare att sticka än man kanske tror vid första anblicken.
Man får mycket effekt för lite
ansträngning – dessutom är de
roliga att sticka! På den här kursen får du sticka flera olika prover för att testa olika slags flätmönster. Förkunskaper: lägga

DUBBEL – & PATENTSTICKNNG

upp samt sticka räta och aviga
maskor.
Lärare: Ivar Asplund
Tid: 6–7 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan senast: 4 juni

Dubbel– och patentstickning
Tre dagar

Patentstickning och dubbelstickning passar bra att kombinera i en och samma kurs.
Sticktekniskt ligger de väldigt
nära varandra, och båda ger
ett tjockt och vändbart resultat – men strukturen är helt
olika! På den här kursen får du
alltså prova båda teknikerna
och sticka olika slags mönster.
Förkunskaper: lägga upp samt
sticka räta och aviga maskor.
Lärare: Ivar Asplund
Tid: 8–10 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.800 kr
Anmälan senast: 4 juni
Kursledarpresentation: Kursledare
är Ivar Asplund. Han är utbildad lärare, håller kurser i stickning bland
annat på HV Skola i Stockholm, och
bloggar oregelbundet på
asplundknits.blogspot.com. Hösten
2017 gav han ut Sticka flätor på
Bonnier Fakta.
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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
Tid: Tre parallella grupper, lörd
eller onsd med kursstart i slutet
av augusti
Plats: Bygdegården i Förslöv
Kostnad: 2.800 kr
För datum och tider se
hemslojdeniskane.se/kurser

eller kontakta Åsa Stentoft
asa.stentoft@hemslojd.org

070-910 46 66

Skånskt Yllebroderi
Två terminer

Är du nybörjare får du lära dig
hur du överför ett mönster till
tyg, de olika stygnen som förekommer i skånskt yllebroderi
och lite om monteringar. Du som
broderat skånskt yllebroderi tidigare får hjälp att komma vidare.
Vi inspirerar varandra och tittar
också på gamla broderier för att
få en känsla av hur fritt och personligt detta folkliga broderi är.
Lärare: Eva Berg
Tid: Tre parallella grupper
under måndagkvällar eller tisdagkvällar med kursstart i början av september
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.650 kr
För datum och tider se
hemslojdeniskane.se/kurser

eller kontakta Åsa Stentoft
asa.stentoft@hemslojd.org

070-910 46 66

Hemslöjdsnytt

Hemslöjden Malmöhus

FÖRENINGARNA / 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.
Färga garn – lek med blåa
nyanser

Helsingborgs
Hemslöjdsgille

Vi färgar ullgarn med syrafärg
till vackra blåa nyanser.
Ledare: Mari Lindh
Tid: lör 26 maj, kl. 11–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
450 kr. Material ingår.
Anmälan: senast 19 maj till
eva.lithell@telia.com 073-231 57 75
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

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 Rosengårdens
bibliotek

Vi stickar eller slöjdar annat
på Rosengårdens bibliotek i
Helsingborg. Kom och inspirera
och låt dig inspireras av andra
slöjdintresserade.
Tid: månd 23 april, 28 maj,
kl. 16–18.30
Plats: Rosengårdens bibliotek
Ingen kostnad. Biblioteket bjuder
på fika.
I samarbete med Rosengårdens
bibliotek

Slöjdkafé: sticka, virka,
brodera på Stadsbiblioteket

Vi stickar eller slöjdar annat på
Stadsbiblioteket i Helsingborg.
Kom och inspirera och låt dig
inspireras av andra slöjdintresserade.
Tid: tors 3 maj, mån 21 maj, tis
12 juni, kl. 17-20
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att
köpa i Café Birger.
I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

Tygcollage med fritt
handbroderi

På kursen gör du ett tygcollage
som sedan kan användas som
en bild eller till en liten väska.
Ovanpå collaget handbroderar
du fritt, detta håller fast de olika
tyglagren samtidigt som det
bildar en dekorativ yta. Bettina
Andersen är professionell brodös
med 25 års erfarenhet. Sedan
7 år har hon sin verkstad på
Islands Brygge i Köpenhamn.
Bettina håller föreläsningar och
kurser och har skrivit 8 böcker i
ämnet. bettinaandersen.dk
Ledare: Bettina Andersen
Tid: lör 12 maj, kl. 11–17
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg 10
Kostnad: medlem 650 kr,
övriga 700 kr
Anmälan: senast 5 maj till
annakarin@drlie.se

I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Nationaldagsslöjda med oss
på Fredriksdal

Vi slöjdar tillsammans när
Fredriksdals friluftsmuseum
firar både 100-årsjubileum och
nationaldag. Mer information får
du med e-post när det närmar sig.
Tid: ons 6 juni, kl 10–17
Plats: Fredriksdals museer och
trädgårdar

Slöjdträff

Hemslöjden Malmöhus

Ta med ditt broderi, stickning och/
eller virkning och visa vad du jobbar på. Inspirera andra eller få tips
på ett nytt projekt.
Tid: sön 22 april, kl. 13.30–16.30
Plats: S:t Petri kyrkog 6, Lunds
Stadsbibliotek lokal Utsikten

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

Ingen anmälan. Ingen kostnad.
Mer info:

elisabeth.hamfelt@telia.com
070-390 19 72

Intresseanmälan för resa till
Bergen 19–24 sep

Hemslöjden Malmöhus planerar en
resa till Bergen i Norge. Målet för
resan är Hardanger folkemuseum
och utställningen ”1000 bringklutar”
(bröstlappar). Vi njuter av Vestlandet
och hoppas också kunna besöka
bl.a Hillesvåg Ullvarefabrikk, Oleana,
Ullform, Ledaal Teppeveveri. För att
planera vidare behöver vi veta hur
stort intresset är. Det blir som vanligt
Thells bussar som får den äran att
köra oss via båt från Köpenhamn–
Oslo. Kostnad för resan är ca 6.5007.000 kr + enkelrumstillägg och är
baserat på 30-35 deltagare.

Alla anmälningar är bindande. Avanmälan senare än en
vecka före kursstart debiteras.
Minst 5 deltagare/ kurs eller
slöjd-aktivitet.
Föreningen Hemslöjden
Malmöhus swish-nr är:
123 413 6610, glöm inte att
ange vad du betalar för.

Intresseanmälan till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54 senast 1 maj

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 5 maj, kl. 11–13
Plats: Limhamns Bibliotek,
Odeng 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: 070-668 39 75
ingrid.rune.carlsson@telia.com

Stickkafé i Landskrona

Kom och sticka! Hemslöjdens butik
håller öppet för dig som vill köpa
något att sticka på/med.
Tid: tisd jämna veckor: 17 april,
15 maj, 29 maj, kl. 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 25 kr inkl fika.
Ingen anmälan

I samarbete med Hemslöjdens
butik.
Hemslöjdsnytt
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I samarbete med
Lunds Stadsbibliotek.

Tunisisk virkning/krokning

Kursen vänder sig till dig som
kan grunderna i krokning. Vi har
genomgång av olika maskor och
sedan startar vi upp projekt som
vantar, mössa eller liknande.
Ledare: Bettina Appelqvist Rosén
Tid: 21–22 april, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.100 kr,
övriga 1.250 kr
Ta med: Kroknål, garn, måttband
och sax
Anmälan: snarast till
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: torsd 26 april och 17 maj, kl.
18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: Vuxna 100 kr inkl. fika
och material. Barn och ungdomar
gratis.
Anmälan: till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

Väv flamskt med egna
moderna mönster

Välkommen att lära dig väva
flamskt på traditionellt vis med
moderna inslag! Få tillgång till
historien och skapa underbara
konstverk med dina egna kreativa
tankar och idéer. På två dagar
Hemslöjdsnytt

Hemslöjden Malmöhus
lär du dig grunderna och får alla
verktyg för att väva efter ditt eget
uttryck och smak!
Ledare: Emma Daisy Brandtman
Tid: 28–29 april, kl. 10–16
Plats: Bredgatan 3B, Lund.

Stadsbiblioteks lokal Kyrkan

Kostnad: medlem 1.100 kr, övriga
1.350 kr
Material: Ta gärna med ram och
material om du har, annars finns
det att köpa på plats. Mer info vid
anmälan.
Anmälan: senast 21 april till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

MittSkånes Hemslöjdsförening

Kokedama
med makramé ampel

Kokedama är japanska och betyder
mossboll. Traditionellt används

de istället för krukor åt
bonsaiträd. I våra Kokedama
planterar vi små plantor som
plättar i luften m.m. Till våra
Kokedama knyter vi amplar i
makramé.
Ledare: Anette Elmgren och
Lisbeth Vincze.
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Tid: lör 19 maj, kl. 10–16
Kostnad: medlem 550 kr, övriga
700 kr
Material: finns på plats, mer info
vid anmälan.
Anmälan: senast 12 maj till
annsofie.magner@me.com

Lek med färg och garn

Kursen innehåller allt du
behöver veta för att skapa garn
i dina egna färgkombinationer.
Fokus ligger på att färga garn av
proteinfibrer (t.ex. ull, alpacka,
angora) med syrafärger. Du lär
dig vad man ska tänka på när
man färgar olika fibrer/garner
och olika metoder att färga garn
gås igenom. Alla får testa på de
populäraste färgningsteknikerna
så som: enfärgat, tonalt, brokigt
och spräckligt. Ta en titt på
kurlsedarens podcast Rose Hip
Knits på YouTube.
Ledare: Hanna Westmore
Tid: 7–8 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.200 kr,
övriga 1.400 kr, barn och
ungdomar gratis.
Ta med om du har: För kursen
behövs minst fyra härvor garn
(minst 50% protein fibrer) på
50-100g. Ullgarn är lättast att
färga. Annars finns allt material
att köpa på plats.
Anmälan: senast 9 juni till

Slöjd och Hantverksdagen
på Bosjökloster slott

MittSkånes 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

Vår broderade fina MittSkåne
karta på turné.
Söndagen 13 maj, kl.11–16 finns

den på Slöjd– och Hantverksdagen
på Bosjökloster Slott.
Onsdagen 6 juni finns den
på Kulturkvartersdagen på
Berggrenska gården i Höör.
20 aug–8 sept finns kartan tillsammans med andra broderier
av broderigruppen Brodööserna
från Höör på Höörs bibliotek.
Under hösten kommer den
att dyka upp på fler platser i
MittSkåne.

Utfärd till
Trelleborgs museum

Följ med till Trelleborgs museum
och se den fantastiska utställning Opplöt, röekjol och stubb, en
samling av allmogedräkt från
Söderslätt. En härlig färgprakt
och en riktig fest för ögat.
Tid: sön 29 april, ca kl 10.30–
17.30.
Kostnad: 200 kr. Då ingår tågbiljett tur och retur från Höör, samt
entré till museet. Lunch/fika
bekostar var och en på plats.
Mer info vid anmälan.

Söndagen 13 maj, kl. 11–16 är det
åter dags för alla hantverkstokiga att bege sig till Bosjökloster
slott. Där kan du prova på
olika hantverk, hitta föreningar,
kurser och se skickliga hantverkare arbeta. Man kan fika i
restaurangen eller äta medhavd
matsäck i parken. Man ska
givetvis titta på utställningen
Samisk sommar i Slottet. Där
visas samiska textilier, dräkter
och bruksföremål. Aktuell info
finns på bosjokloster.se

Kulturkvartersdagen

6 juni finns vi på Berggrenska
gården i Höör och pratar slöjd,
visar MittSkåne kartan och
deltar i det festliga firandet.

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54. Mer info kommer
innan kursen.
Hemslöjdsnytt
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Hemslöjdsnytt

Staden Malmös Hemslöjdsförening

Söderslätts Hemslöjdsförening

World Wide Knit in Public Day

hemslojden.org/stadenmalmo
facebook.com/StadenMalmosHemslojd
Luisa Carbonelli, ordf.
Marie Bjurém, medlemsansvarig 070-482 52 60
Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com
Medlems frågor smhmedlem@gmail.com

Sy–Lan

Under ett datorspelslan spelar
deltagarna datorspel tillsammans på vars en dator intensivt
under en helg. På ett Sy-LAN gör
en likadant fast i stället för att
spela spel så syr en. Ta med ditt/
dina projekt och en symaskin.
Föredrar du att sticka eller virka
så kan du såklart också delta!
Alla tar med sin egen symaskin,
sybehör och valfria sömnadsprojekt. Om du inte har en egen
symaskin, hör av dig. Det finns
ett begränsat antal att få låna.
Lokalerna är öppna från kl 9 på
morgonen till kvällen, du kan
vara med hela dagarna eller så
länge du vill och orkar! Bestäm
själv vad du vill sy!
Kostnad: 650 kr, inkl. mat och
fika under hela helgen.
Tid: lör 28 april, kl. 9–19 och sön
29 april, kl. 9–17
Plats: STPLN Stapelbäddsg 3,
Västra hamnen

ger dig en liten inblick på den
historiska bakgrunden.
Ledare Adrienn Görgényi
Tid: 15 maj, kl. 18–21
Plats: STPLN Stapelbäddsg 3,
Västra hamnen
Kostnad: medlem i SMHF 50 kr,
medlem annan 100 kr, övriga
150 kr. Fika ingår. Materialkostnad 75 kr tillkommer och
betalas kontant på plats
Ta med: Allt kommer finnas på
plats men om du vill färga något
speciellt kan du ta med det och se
om det finns plats i grytan.
Anmälan: tinyurl.com/smhinspiration

Ingen återbetalning vid avbokning senare än 7 dagar före
evenemanget.

Kom och tillbringa eftermiddagen med att sticka offentligt!
Ta med dig din stickning och
träffa likasinnade för en stund
tillsammans.
Ledare: Staden Malmös
Hemslöjdsförening
Tid: 9 juni, kl. 11–15
Plats: Form Design Center, Lilla
Torg 9
Ingen kostnad. Ta med dig stickningen och fikakorgen eller köp
fika på plats.
Anmälan: Det är drop in men
anmäl dig gärna på webben ändå
tinyurl.com/smhinspiration

Sommaravslutning –
visa mig din slöjd

Vi avslutar inför sommaren
med traditionsenligt tårta och
slöjdhäng. Den här gången vill vi
att du berättar och visar din favoritslöjd! Så ta med ett slöjdalster
du eller någon annan gjort och
berätta om det för oss. Är det för
stort för att bära skicka ett mail
med kort text och bild till oss på
stadenmalmoshemslojd@gmail.com

så kan vi förbereda för projektorn.
Ledare: Staden Malmös
Hemslöjdsförening
Tid: 13 juni, kl. 11–15
Plats: Form Design Center,
Lilla Torg 9
Ingen kostnad, men anmälan
krävs så att vi kan beräkna fika.
Ta med dig slöjd att visa och att
arbeta på!
Anmälan: tinyurl.com/smhinspiration

Mer info:

hannah.runnqvist@gmail.com
Anmälan: tinyurl.com/sy-lan2018

Ingen återbetalning vid avbokning

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

Glöm inte att senaste nytt hittar ni alltid på vår hemsida
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Kurs i Decoupage

Vi dekorerar askar.
Ledare: Cecilia Persson
Tid: sönd 22 april, kl. 11–15.
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 250 kr inkl material
Anmälan: till
cecilia@mellangatan.se

Modern syjunta/
Medlemsdag

Ta med handarbete och kom för
att sticka, virka och brodera.
Tid: lör 12 maj, kl. 11–16
Plats: Strandbaden i Falsterbo
Kostnad: medlemmar i
Söderslätts Hemslöjdsförening
gratis.
Ingen anmälan, kom en stund
eller stanna hela tiden, gör som
du har tid och lust
I samarbete med
Falsterbo Strandbad

Skånskt yllebroderi

Tre dagars sommarkurs.
Ledare: Cecilia Persson.
Tid: 15–17 maj kl. 10-16.
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 1.500 kr.

Grundkurs i Virkning

Vi övar på de vanligaste maskorna och att läsa virkbeskrivning.
Ledare: Åsa Lindahl och
Caroline Smith Molnar.
Tid: månd 21 maj, kl. 18–21
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: 150 kr. Material och
fika finns till självkostnadspris.
Ta med garn och lämplig virknål.
Anmälan: till
c.smith.molnar@gmail.com

Vävkurs för barn

Barn från 6 år.
Ledare: Ida Liedholm och
Caroline Smith Molnar
Tid: lör 26 maj, kl. 10–13
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: 100 kr, material och
fika ingår.
Anmälan senast 23 maj till
c.smith.molnar@gmail.com

Monteringskurs

Mer info på skansktyllebroderi.se
Anmälan: till

Montera kuddar och annat smått
och gott.
Ledare: Cecilia Persson
Tid: sön 27 maj, kl. 10–14
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 350 kr
Anmälan: till

cecilia@mellangatan.se

cecilia@mellangatan.se

Shibori – batikfärgning

Färga tyg med växter, löv och
saker från köket och testa på
att göra mönster med den gamla
japanska tekniken Shibori.
Workshopen kommer att täcka
grunderna i växtfärgning och
Hemslöjdsnytt

16

17

Hemslöjdsnytt

Ängelholms Hemslöjdsgille

Ängelholms Hemslöjdsgille / Östra Skånes Hemslöjdsförening

After school kultur

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

Vi gratulerar vinnarna i vårt medlemslotteri!
1.
2.
3.
4.
5.

Bestick i trä, Dietrich Staemmler
Irene Svensson, Ängelholm
Fat, keramik, Tomas Anagrius
Inger Pehrsson, Munka Ljungby
Prenumeration ett år på Hemslöjd Birgitta Ahlberg, Kvidinge
Slev, Beth Moen
Ingrid Bengtsson, Ängelholm
Bok, Kulturkoftor, Celia B Dackenberg
Åsa Nyberg, Knäred
6. Fat, keramik, Tomas Anagrius
Cecilia Gorjé, Höganäs
7. Handduk, Växbo Lin
Lotta Ellberg, Förslöv
8. Skål, keramik, Siv Andreasson
Inga-Lill Charlesson, Ängelholm
9. Skål, keramik, Siv Andreasson
Ann-Marie Ekerholm, Vejbystrand
10. Skål, keramik, Siv Andreasson
Lisbeth Gunulf Andersson,
Hjärnarp
11. Skål, keramik, Maria Brusewitz
Agneta Kjellberg, Ängelholm
12. Torkmatta, Växbo Lin
Ingrid Tillman Brolin, Vejbystrand
13. Valfri aktivitet i gillet under 2018
Lena Thuvesson, Hammenhög
14. Kanna, keramik, Elisabet K Palm
Agneta Jörgensen, Ängelholm
15. Bok, Brodera på stickat, B-M Christoffersson
Anki Olofsson, Ängelholm
16. Bok, Papper och stygn
Sonja Sandberg, Ängelholm
17. Bok, Brodera på stickat, B-M Christoffersson
Marita Jönsson, Förslöv
18. Bok, Brodera på stickat, B-M Christoffersson
Lena Malmberg, Ödåkra
19. Bok, valfri
Karin Brorsson, Ängelholm
20. Anteckningsbok
Annika Sveninge, Båstad
21. Anteckningsbok
Eivor Karlsson, Östra Karup
Vinsterna hämtas hos Marianne Oxelman, Storgatan 123, 070-310 72 06

Till dig i åk 4-9 som är intresserad av slöjd och tycker om att
arbeta med dina händer. Kom
och prova på hemslöjdens olika
tekniker. Vi arbetar bl a med
papper, tyg, garn, ståltråd och
trä. Du kanske har ett eget projekt som du vill fortsätta med?
Välkommen att sticka, virka,
fläta, vika, tälja…!
Ledare: Gun Wendelbo-Hansson
och Marianne Oxelman
Tid: torsd 12, 19 och 26 april, kl
15.30–17
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen föranmälan och ingen
deltagaravgift.
I samarbete med Aktivitet förebygger, Ängelholms kommun och
Engelholms Schackklubb.

Nålhus

Hur förvarar du dina finaste
nålar? Nu kommer ett gyllene
tillfälle att tillverka ditt eget
nålhus. Vi täljer nålhus i både
färskt och torrt trä. Till dessa
gör vi fina korkar. Nålhuset
målas sedan i någon vacker färg
som du själv blandar.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tors 19 april, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr. Materialkostnad
tillkommer 50 kr.
Ta med: Kniv, om du har
Anmälan: snarast till
oxelman.marianne@gmail.com

Stickkafé

Vi stickar, virkar eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: mån 16 april,
tors 17 maj, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad, vi bjuder på fika
Anmälan: till
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 Wendelbo-Hansson
Tid: mån 7 maj kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Hemslöjdsnytt
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Läderslöjd

För nybörjare: Introduktion av
material, tekniker och verktyg.
Prova på ett mindre läderarbete.
Det kan färdigställas hemma,
om du inte hinner klart.
För fortsättare: Planera och
påbörja ett eget arbete.
Ledare: Sofia Djerf
Tid: sön 22 april, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad exkl. mtrl: medlem
300 kr, övriga 400 kr

Ta med: Sporre, syl, håltång,
mattkniv/rullbladskniv
Anmälan: snarast till

oxelman.marianne@mail.com

Östra Skånes
Hemslöjdsförening

070-310 72 06
Vid anmälan, meddela om du vill
beställa material och hur mycket.

hemslojden.org/ostra-skanes-hemslojdsforening
Ann Andersson, vice ordf.
070-920 98 20 ann.a@telia.com

Klädd papplåda

Wiveca Vohnsen
0451-518 62 wivecavohnsen@hotmail.com

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: mån 23 april, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr. Materialkostnad
tillkommer 50 kr.
Anmälan: snarast till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Bygga gärdsgård

I höst planerar vi en dagskurs, där vi lär oss bygga en
gärdsgård. Vi samarbetar med
Regionmuseet och hoppas att
bidrag kommer att beviljas.
Plats: Hos Birgitta J Sternerup,
Tockarp, Örkelljunga
Anmäl gärna ditt intresse redan
nu till 070-310 72 06 till

Ingegerd Lindvall
0451-320 02 ingegerd.lindvall@telia.com

Stickkaffe i Vanneberga.

Skånskt Yllebroderi

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

Kursen vänder sig till både
nybörjare och vana brodöser.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: 21–22 april, kl. 9.30–16
Plats: meddelas senare.
Kostnad: medlem 750 kr,
övriga 900 kr
Ta med: eget material om du har
annars kan det köpas på plats.
Ta med lunch. Fika serveras till
självkostnadspris.
Anmälan: 070-244 60 61

Broderikafé i Kristianstad

tina.tenje@gmail.com

Välkommen att träffa broderiintresserade vänner! Ons
23 maj ordnas en bussresa till
Trelleborgs museum.
Tid: onsd, kl. 13–16. Sista träffen för våren är 16 maj.
Plats: Regionmuseet i
Kristianstad
Ingen kostnad, ingen anmälan, kom när du kan. Ta med
eget broderi.
Mer info: Karin Selander
070-820 22 05
karin.g.selander@gmail.com
och facebook/Brodericafeet på

Regionmuséet i Kristianstad

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

Sy en personlig väska

Det där fina broderiet som ligger i en låda … eller den vävda
bilden… eller det fina tyget…Nu
kan du sy en personlig väska med
utgångspunkt från något fint du
sparat. Du kan dekorera med
band, spets, knappar etc om du
vill. Kursledaren hjälper dig att
komponera och visar hur du ska
sy. Viss syvana krävs.
Kursledare: Marita Trobäck
Tid: lör 28 april, kl. 10–16
Plats: Kristianstad, lokal
meddelas senare
Kostnad: medlem 350 kr,
övriga 400 kr
Ta med: ett broderi eller liknande,
matchande tyg, foder, ev. blixtlås,
tråd och vanliga sybehör (sax,
nålar m.m) och symaskin. Visst
material kan köpas av kursledaren.
Anmälan: senast 12 april till
073-312 24 24
margareth.persson@gmail.com

19

Hemslöjdsnytt

LITE AV VARJE

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Klädd papplåda.

Sashiko = Små stygn

Gräskronor

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 16 maj, kl. 18–21
Plats: Sockenhuset N. Sandby
Kostnad: medlem 150 kr, övriga.
200 kr. Material tillkommer med
50 kr
Anmälan: senast 8 maj
till ingegerd.lindvall@telia.com
0451-320 02

Vi plockar vårens nya gräs och
gör fina gräskronor eller annan
prydnad
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: 16 juni, kl. 10–16
Plats: Hovdala slott, Hässleholm
Kostnad: medlem 350 kr, övriga
380 kr. Material 30 kr tillkommer.
Ta med: sax och sittunderlag.
Möjlighet att köpa lunch finns.
Anmälan: senast 7 juni till
0451–518 62

Kurs i Växtfärgning

Kursen vänder sig till både
nybörjare och vana brodöser.
Tid: 25–27 juni, kl. 9.30–16
Plats: Hantverkshuset,
Lunkendeväg 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 1.000 kr, övriga
1.200 kr
Ta med: Eget material om du har,
annars kan du köpa på plats.
Lunch. Fika finns att köpa.
Anmälan till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Växtfärgning på traditionellt vis.
Ledare: Marianne Davidsson
Tid: 26–27 maj, kl. 9.30–16
Plats: Gladeholm, Gladsax
Kostnad: Medlem 750 kr, övriga
900 kr. Material tillkommer
100 kr
Ta med: Lunch. Fika finns att
köpa.
Anmälan till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

wivecavohnsen@hotmail.com

Sommarkurs i Skånskt
Yllebroderi

Prova på den japanska broderitekniken som bygger på förstygn.
Från början var sashiko en
lagnings- och förstärkningsteknik som mest broderades med
vitt garn på indigofärgade tyger.
Dagen riktar sig till både dig som
är nybörjare och för dig som vill
lära mera.
Ledare: Lena Andersson
Tid: lör 15 sept kl. 11–16
Plats: Kristianstad, lokal meddelas senare
Kostnad: medlem 250 kr, övriga
300 kr
Ta med om du har: Bomullsgarner
och pärlgarner i olika grovlekar.
Tyger i olika kvalitéer. Långa
broderi nålar med öga som
passar dina garner och sax.
Markeringspenna, kalkerpapper,
linjal, vinkelhake. Det kommer
även att finnas material och
nålar på plats.
Anmälan: senast 31 aug till
073-312 24 24
margareth.persson@gmail.com

Slöjdloppis

Den 8 sept kommer vi att ha
en slöjdloppis i Ravlunda skola.
Passa på att sälja eller köpa
allt som har med slöjd att göra.
T.ex. material, böcker, mönster,
redskap.
Mer info kommer i nästa nummer
av Hemslöjdsnytt.
Vill du redan nu anmäla dig gör du det till Wiveca
Vohnsen 076-046 18 62

LITE AV VARJE

Här tipsar vi om sånt som kan vara av intresse. Kanske har du något du vill sälja eller efterlysa?
Hör av dig till redaktör Sofia Månsson sofia.mansson@hemslojd.org
Kurstips

Musikgruppen SKROT håller i två olika kurser på Skurups folkhögskola i
sommar 2-6 juli. Perfekt som fortbildning för lärare eller som inspiration till
eget skapande. Kursledare är Martin Harborg och Anna Cederquist från musikgruppen SKROT.
Elektrobroderi-workshop: Brodera och skapa med elektronik och textil. Lär
dig grunderna i hur du broderar in led-ljus på textil.
Skrotinstrumentbyggarkurs: För alla som vill bygga sina egna
musikinstrument.
Mer info på Skurups folkhögskolas hemsida:
sommar.skurupsfolkhogskola.se och på skrotmusik.se

Svenska Vävstolsmuseet
Glimåkra
Sommarkurser
31 maj-2 juni: Taqueté med skaftväxling. Vi sätter upp, inreder och väver med enkel skaftväxlare.
18–21 juni: Trasmattvävning för nya
och tidigare kursdeltagare. Vi sätter
upp och väver prover i alla tänkbara
varianter på 4 skaft.
28–30 juni: Brickvävning. Vi väver
med fokus på nutida användning av
en historisk teknik.

Säljes

Nästan hel häradsdräkt, Oxie härad, i storlek 38/40. Den består av:
Opplöt i linne med hålsömsbroderi och spetsar.
Blå yllekjol skodd med linnetyg och livet i brokad, maljor saknas.
Svart underkjol med volanger.
Röd spedetröja (behövs ny halsdekoration)
Blårutig klut.
Vit klut, inte uppsatt men alla delar finns med.
Vitt förkläde med vitbroderi.
Halssmycke i silver.
Låskedja i silver.
Saknas bröstlapp och ylleförkläde.
Kontakta Ann ann.timelin@gmail.com

Säljes

Komplett materialsats för
ryamattan (sydd rya) Eldfågel
20 x 175 cm stor.
Design Barbro Vollner.
Kontakta Inger vid intresse
070-5306890. Finns i Lund

20–24 augi: IKAT- en uråldrig mönsterteknik i vävning. Vi knyter och färgar varpen och väver.
5–7 sept: Experimentera med pappersgarn – från supertunt till riktigt
tjockt .
Utställningar
15 april–3 juni: Färgeffekt – ett enkelt sätt att skapa spännande mönster i väven.
15 april – 9 aug: Mönster – från
skiss till mönster. Johanna Jalma,
broderi och Sagolikt och skimrande
– Britten Toftarp, brudkronor och
hårsmycken
Svenska VävstolsMuseet Glimåkra
vavmuseum.se

wivecavohnsen@hotmail.com

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

Brodera på stickat – Britt-Marie Christoffersson 22 april–10 juni
Landskrona Museum landskrona.se/museum
ULLtimatum – form, kvalitét och hållbarhet 24 mars–20 maj
Dalarnas museum i Falun dalarnasmuseum.se
Next Level Craft 5 april–21 okt Textilmuseet i Borås. textilmuseet.se
Himmeli, himmelsk harmoni 9 juni–1 sep Halmens Hus i Bengtsfors
halmenshus.com
21
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SLÖJDTIPSET

HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

SLÖJDTIPSET

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

Av Christel Jönsson, Tågarp toveriet.se

Tova en Ullmes
Du behöver:
• Något att ha inuti t.ex. ull som är lindad med filtbitar/tråd eller
skumgummi
• Ull både kardad och okardad
• Filtenål
• Såpa eller en tvål om man vill våttova
• Ståltråd eller en filtbit till näbb
• Pärlor till ögon

Sommarutställningen Stygn varje dag 2017
inspirerar till broderi. I Hemslöjdsbutiken finns
mycket material –lingarn, bomullsgarn, ullgarn,
broderilinne, kläde och vadmal.

1

BILD 1. Som fyllning inuti fågeln kan man använda ull som är fast
inlindad i filtbitar eller tråd, men det går också bra med tillklippt
skumgummi.

Fårfest heter senaste yllebroderiet och har redan
gjort succé. Det färgglada broderimaterialet bjuder
på roliga stygn och kluriga får.

BILD 2. Lägg ullen korsvis på innandömet, med små bitar ull åt
gången tills det är täckt.
När man tovar med såpvatten/tvål så brukar jag blöta ullbiten innan
jag lägger på och när innandömet är täckt så rullar man den inuti
händerna. Tänk på att det behövs såpa/tvål så den är hal och
lättrullad. Har man för mycket såpa/tvål så skummar det och då
fäster inte ullen och har man för lite såpa/tvål så fastnar ullen på
händerna. Använd ca 1 tsk såpa/3 dl ljummet vatten.

Vassaste broderisaxen är handgjord i Japan.
De små tetrorna är fyllde med järnfilspån och
gör broderinålarna blanka igen. Nålhus är bästa
förvaringsplatsen för favoritnålarna.

2

Vi har många böcker som är riktigt bra inspiration
för fritt eller trådbundet broderi. Kurbitsfrön och
Rosengångar är alldeles ny och vill så frön av inspiration, få idéer att spira och textilier att växa fram.

Om ni använder filtenålen så nåla fast bit för bit.
BILD 3. När hela innandömet är ordentligt täckt och det är en
lagom storlek så rulla med såpvatten/nåltova tills all ull sitter fast.
Man kan rulla/nåla lite hårdare i den ena sidan så krymper det mer
där, då blir det som ett huvud.
BILD 4. När kroppen är färdig ska det nålas /sys fast en tofs till
huvudet och en stjärt av den okardade ullen.
Därefter ska näbben av ståltråd eller filt sättas fast och ögon sys på.
Lycka till med fågeln!

3

Stickkafé

4
Hemslöjdsnytt
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Hemslöjdsbutiken arrangerar stickkaféer varannan
tisdag i samarbete med Hemslöjden Malmöhus. Läs
mer på s. 13. VÄLKOMMEN!
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Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
Avs: Skånesgamla
Hemslöjdsförbund
Landskrona
station
Box 1143
Österleden 10
221 05 LUND
261 35 Landskrona

BLI MEDLEM!

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

Som medlem får du

• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt
4 ggr/år hem i brevlådan

• Rabatt på prenumeration av tidningen
Hemslöjd

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

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

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

Helsingborg Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborgs-hemslojdsgille

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus

MittSkånes 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

