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Hemslöjdsnytt ges ut av Skånes 
Hemslöjdsförbund och förmedlar 
information från hemslöjds- 
konsulenterna, hemslöjds- 
föreningarna och Hemslöjdens 
butik i Landskrona.

Adress:  
Skånes Hemslöjdsförbund, 
Landskrona gamla stationhus, 
Österleden 10 
261 35 Landskrona. 

Redaktör och ansvarig utgivare: 
Sofia Månsson,  
hemslöjdskonsulent 
sofia.mansson@hemslojd.org  
070-918 80 77

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

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

Nästa nummer: Nummer 1/2019 
utkommer i januari. Material lämnas 
senast 3 december till Skånes 
Hemslöjdsförbund eller mailas till 
redaktören, se adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Kävlinge

Hemslöjdsnytt trycks på 
klimatkompenserat 
papper.

På omslaget: Art straw i papper 
av Ann-Sofie Magnér. Hon hål-
ler workshop i 3D himmelistjärnor 
hos Ängelholms Hemslöjdsgille  
26 nov . Se sid. 18

3 dec
deadline

 hemslöjdsnytt 
nr 1/2019
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Hemslöjdsföreningarna
hemslojden.org
Hemslöjdsföreningarna ordnar lokal verksamhet för sina 
medlemmar. Läs mer om hur du blir medlem på sista 
sidan i bladet. 

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

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

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

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

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

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

Östra Skånes Hemslöjdsförening 
ordf. Wiveca Vohnsen 076-046 18 62  
wivecavohnsen@hotmail.com

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

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

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

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

Anna-Lisa Persson, deltid textil,  
070-302 35 25 anna-lisa.persson@hemslojd.org

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

Sofia Månsson hård slöjd, kommunikation,  
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojd.org

Johanna Karlsson, ekonomiassistent 
johanna.karlsson@hemslojd.org

KONTAKT

Hitta oss på nätet 
Många av föreningarna har egna facebooksidor och instagramkonton. 

Hemslöjdens butik och hemslöjdskonsulenterna hittar du på @hemslojdeniskane

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

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

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

Hemslöjdens butik i Landskrona
Hemslöjden Skåne AB

Nätbutik: hemslojdenskane.se

Adress: 
Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10 
261 35 Landskrona

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

Personal:  
Eva Berg butikschef 
Ann-Charlotte Larsson
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AKTUELLT

AKTUELLT
Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund.

Spinnträffar hösten 2018 
Träffarna är öppna för dig som kan spinna 
och vill träffa andra spinnare.

Hemslöjden i Skåne, Landskrona:
27 okt, 10 nov och 1 dec. 
Tid: kl. 10–13
För mer info: kontakta Åsa Stentoft 
asa.stentoft@hemslojd.org

Ny hemslöjdskonsulent på plats!
Fr.o.m. 1 sept 2018 går hemslöjdskonsulent 
Åsa Stentoft ner i tid och arbetar endast med 
kursplaneringen. Vi välkomnar därför vår 
nya textila hemslöjdskonsulent Anna-Lisa 
Persson, som presenterar sig här:

Hej, jag heter Anna-Lisa och 
är er nya hemslöjdskonsulent! 
Jag ser mycket framemot att 
arbeta med slöjden i Skåne. 
Jag är en textil- och slöjd-
nörd, och redan i femårsål-
dern bestämde jag mig för att 
bli en sådan som stickade och 
sydde när jag blev stor. Och 
så har det blivit, jag har utbil-
dat och arbetat med textil på 
olika sätt i hela mitt liv och 
nu är det dags att ta klivet att 
vara med och utveckla slöjden 

i Skåne. 
   Närmast kommer jag från att ha arbetat som 
textil-och hållbarhetsexpert på en konsumentor-
ganisation. Men kände efter några år där att det 
var dags att komma tillbaka till slöjden. Och slöjd 
och hållbarhet hänger ihop, slöjden är för mig en 
självklar del i vägen till ett hållbart samhälle. För 
slöjd handlar om att ta till- 
vara det vi har, att arbeta med bra material, ta 
hänsyn till människa och natur, känna värdet i 
de saker du har eller tillverkar och finna andra 
njutningar än den du hittar i snabb konsumtion.  
   Och det är fantastiskt roligt att börja jobba här 
nere i Skåne! Men ni får ta hand om mig, för jag 
är uppvuxen i skogen i Hälsingland och kommer 
säkert sakna de blå bergen, älven och den djupa 
granskogen. 
Anna-Lisa Persson, textil hemslöjdskonsulent i Skåne

MAXAD GRANNLÅT  
Smycken och objekt i skön  
blandning av Karin Ferner

Hemslöjden i Skåne 13 okt–10 nov
Ska du göra något nytt kan du gärna titta 
bakåt! Karin Ferner nytolkar tradition, 
känsla och skönhet. En utställning med 

återanvändning av färg, form och material 
och en hyllning till prål, flärd och glädje.
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AKTUELLT

Utvalt i Skåne 2018
Trelleborgs museum 10 nov–20 jan
En jurybedömd vandringsutställning med handgjord 
form – här och nu!

Invigning lör 10 nov, kl. 12.30 med  
föreläsning av Johanna Rosenqvist

Läs mer på utvaltiskane.se

Höstlovsaktiviteter på Hem-
slöjden
Vecka 44 är det höstlov i skolan och 
vi arrangerar slöjdaktiviteter för 
barn 7–12 år i föräldrars sällskap. 
Tid: 1 nov, drop-in mellan kl. 11–15
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Ingen kostnad, ingen anmälan.

Textil workshop – Trolla med 
nål & tråd Har det blivit hål på 
knät eller behöver tröjan piffas upp? 
Vi trollar med nål, tråd och tyg och 
du får ta med dig ditt unika  
klädesplagg hem. Ta med ett klä-
desplagg. Allt annat material finns 
på plats. 

Bygg en drake 
Draksäsongen tar aldrig slut. Med 
enkelt material bygger du en drake 
som du får ta med dig hem. Givetvis 
kan du flyga med den efteråt, så 
länge det finns lite vind. 

JUL PÅ 
GAMLA 

STATIONSOMRÅDET  
I LANDSKRONA

VI SLÅR UPP  
DÖRRARNA TILL JULEN!

24–25 NOVEMBER 
LÖR 10–16, SÖN 10–16

SMAKA, HANDLA OCH 
GOTTA DIG! 

Hemslöjden  
By Cessi | Skumpa & Spaljé

Save the date!
Sön 17 feb blir det TÄLJFEST för alla träslöjds-
intresserade! Vi håller till på Falsterbo Strand, 
pecis som förra året. Mer info kommer att finnas 
på hemslojdeniskane.se när det närmar sig. 
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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 anmälningsvill-
kor finns på hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. OBS: Materialkostnad tillkommer om inget annat anges. 
Materialkostnaden 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! 

SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser

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

också föremål att inspireras av 
som slevar, smörknivar, stek-
spadar, fantasifåglar, gubbar, 
smycken, nålhus, krympburkar 
m.m.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 17–18 november
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 31 oktober

Halmkronor
en helg
Gör en vacker halmkrona eller 
oro att ta fram vid helger och 
högtider. Namnet oro kommer 
sig av att en upphängd krona 
sätts i rörelse av minsta drag. 
Du får göra en halmkrona med 
lyktor, rosetter och flätade kud-
dar. Du lär dig att rensa och 
sortera råghalmen men på kur-
sen arbetar du med färdigren-
sad halm som kursledaren har 
med sig. Lyktorna görs av bitar 
av halmstrån. Till rosetter och 
flätade kuddar använder man 
uppfläkta och pressade strån, det 
ger extra glans åt kronan.
Lärare: Ingrid Bondesson
Tid: 1–2 dec, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 7 nov

som har Nordens enda borstmu-
seum. Onslunda är en gammal 
”borstabygd” och föreningen 
vill förmedla kunskapen om att 
sätta borst vidare. 
Lärare: Maria Skarped och 
Karin Sköld 
Tid: 17 nov
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 650 kr. 
Materialkostnaden är 550 kr/
person och betalas till kursle-
darna.
Anmälan: senast 31 okt

Tälja
en helg
En rolig och inspi-
rerande grundkurs 
i täljning där vi 
börjar enkelt men 
ökar på svårighetsgraden allt ef-
tersom. Kursen passar också 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 kom-
mer att använda är spräckjärn, 
bandkniv, täljhäst och japanska 
dragsågar. Vi går igenom tälj-
tekniken som olika knivgrepp, 
klyvning, kapning, material-
kännedom och formens betydelse 
för föremålet samt enklare ytbe-
handling. Verktyg, redskap och 
material finns på plats. Det finns 

Grundkurs i tovning
En helg
Du får undersöka tovningens 
möjligheter, och göra mindre ob-
jekt eller teknikprov. Det kan bli 
en liten väska, en kudde eller ett 
annat rymligt föremål, ett platt 
föremål med eventuella tredi-
mensionella effekter eller några 
prov med andra tekniska knep 
som du kan använda i ditt arbete 
framöver. Du kommer få använ-
da naturfärgad ull från svenska 
får, både kardflor och lockar. 
Ullsorter du kommer att arbeta 
med: Finull, gobelängull, rya, 
gotland samt allmogefår. Kursen 
riktar sig främst till nybörjare 
men även till dig som provat på 
att tova tidigare.
Lärare: Vera Frederiksen 
Zhotkevich 
Tid: 10–11 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 24 okt

Borstbindning
En dag
Kom och lär dig sätta borstar. 
Du går hem med 4-5 färdiga bor-
star efter denna dag.
Borstar med agave, tagel och 
gethår används som mate-
rial. Kursledarna kommer från 
Onslunda hembygdsförening 
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du stickar med flera färger men 
är tydlig med att det inte är en 
kurs i flerfärgsstickning.
Lärare: Anna Bergman
Tid: 9–10 feb, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 23 jan

Skånskt 
yllebroderi
en helg
På kursen lär 
du dig de stygn, 
bottensömmar, 
mönsterformer och material som 
används i det skånska yllebro-
deriet. Den passar både för dig 
som är nybörjare och dig som 
broderat tidigare. Material finns 
att köpa på plats.
Lärare: Kristina Persson
Tid: 16–17 feb, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet 
Vuxenskolan Regionförbund 
Skåne i Lund
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 30 jan
I samarbete med  
SV Regionförbund Skåne

anmäl dig 
till kurserna på 

hemslojdeniskane.se/kurser

Tova tomtar –  
barn & vuxen tillsammans
en dag
Tova tomtar och pynt att hänga 
i t.ex. granen. Tomtarna tovas 
med färgad ull kring en mall 
med hjälp av såpa och vatten. 
Sedan nåltovar/syr vi fast skägg 
och detaljer. Vi provar också att 
använda okardad ull som fyll-
ning när vi gör runda former. 
Den som vill kan göra platta 
figurer som kan få en upphäng-
ning. Vi använder olika material 
att tova in som garn, filtbitar, 
okardad ull, lin m.m, samt syr 
dit någon detalj med garn eller 
pärlor. 
Lärare: Christel Jönsson
Tid: 8 dec, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.050 kr (barn & vuxen 
tillsammans)
Anmälan: senast 21 nov

Folkdräktssömnad, M-grupp
en termin
Du väljer själv vad du vill sy. 
Antingen kan du sy till din folk-
dräkt eller utföra reparationer 
och ändringar på den. Eller så 
kan du välja att sy ett nytt plagg 
inspirerat av folkliga dräkter, ex-
empelvis ett livstycke att ha till 
jeansen eller en särk, byxor eller 
väst. Du kontaktar kursledaren 
före kursstart för att diskutera 
material. 
Lärare: Gillis Jimheden

Tid: fem lörd 19 jan, 9 feb, 
9 mars, 6 april, 4 maj, kl  kl. 
9.30–15.30. 
Plats: Bygdegården i Förslöv
Kostnad: 2.800 kr
Kontakta asa.stentoft@hemslojd.org  
för mer information

Folkdräktssömnad, O-grupp
en termin
Du väljer själv vad du vill sy. 
Antingen kan du sy till din folk-
dräkt 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. Du kontaktar kurs-
ledaren före kursstart för att 
diskutera material. 
Lärare: Gillis Jimheden
Tid: sex onsd 16 jan, 13 feb, 6 
mars, 27 mars, 24 april, 15 maj, 
kl. 12.30–17
Plats: Bygdegården i Förslöv
Kostnad: 2.800kr
Kontakta asa.stentoft@hemslojd.org  
för mer information

Sticka sockor med 
Tant Ulltuss
en helg
Anna Bergman (också känd 
som Tant Ulltuss) går igenom 
sockans uppbyggnaden och läg-
ger lite lite extra krut på hälar 
och hur man förändrar storle-
ken på sockor väldigt enkelt. 
Anna kommer att ta upp hur 

TOVA TOMTAR TILLSAMMANS STICKA MED TANT ULLTUSS SKÅNSKT YLLEBRODERI
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SASHIKO

Lädersömnad
en helg
Grundkurs i hand-
sömnad i läder 
– sömnadsteknik, 
verktygsanvändning, färgning 
och ytbehandling, och putsning 
av mönster. Du börjar med prov-
sömnad och att sy till exempel 
ett enkelt fodral eller bälte. 
Därefter kan du utveckla egna 
ideér genom att vika en modell 
i kartong, och  sedan skära till 
lädret.
Lärare: Mikael Hellner
Tid: 22–23 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 6 feb

Att laga och dekorera  
med Sashiko
en dag
Prova på den japanska broderi-
tekniken Sashiko. Du broderar 
på ett stycke tyg eller flera små 
lappade tyg som kan använda 
till lagning eller små påsar. Ta 
gärna med dig något att laga 
(jeans eller skjorta) och bitar av 
bomullstyg. Det kommer även 
att finnas material på plats. 
Kursen är för nybörjare och dig 
som vill lära mer om Sashiko.

Lärare: Takao Momiyama
Tid: 23 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 900 kr
Anmälan: senast 6 feb

Kursledarpresentation: 
Takao Momiyama är utbildad i tex-
tildesign och konst på Konstfack. 
Sedan 12 år bor han på Österlen. 
Han arbetar idag med handtryck och  
japanska broderitekniker och håller 
även kurser i broderi.

Brodera fritt på ylle
en helg
På kursen får du följa med in i 
Karins Derlands värld, lära dig 
mer om hur hon ser på broderi 
och hur hon arbetar. Hon går ige-
nom hur man kan tänka kring 
inspiration, komposition, färgval 
och material när man broderar 
på ylle. Fokus ligger på applika-
tionsteknik, tips kring mönsterö-
verföring av detaljer, hur man 
kan arbeta med kartongmallar, 
olika typer av stygn, garner och 
material som pärlor, speglar, 
snoddar mm. Kursen passar 
både nybörjare och mer erfarna 
och är ett bra tillfälle att hämta 
inspiration! Karin kommer att 
ha med sig egna broderier och 
indiska broderier för visning och 
inspiration.
Lärare: Karin Derland
Tid: 2–3 mars, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 13 feb

Kursledarpresentation: 
Karin Derland är textilkonstnär och 
författare till den nyutkomna boken 
”Brodera fritt på ylle” (Hemslöjdens 
förlag 2018) och broderar framför 
allt på ylle. Konstskolestudier inom 
teckning, måleri, grafik, screentryck 
och skulptur tillsammans med många 
års erfarenhet av tidnings- och ma-
gasinslayout ligger till grund för hen-
nes särpräglade uttryck. För Karin 
är broderiet främst ett konstnärligt 
medium och hon utgår inte från de-
taljerade skisser utan låter brode-
rierna växa fram successivt. Karin 
blandar applikationer och mängder 
av stygntekniker med material som 
ull, lin, silke, bomull, band, papper, 
speglar och pärlor. 2016 mottog 
Karin Derland Mimmi Börjessons 
broderistipendium.

Luffarslöjd 
en helg
Efter en kort inblick 
i luffarnas brokiga 
liv och leverne går 
vi igenom material, verktyg och 
tekniker. Du får värma upp 
med grundteknikerna i en enkel 
ljusstake för att sedan kunna 
freestyla egna mindre drömpro-
jekt. Vi kombinerar metalltrå-
darna med delar av plåtburkar, 
cykelslangar, trädgårdsslangar, 
pärlor, knappar, godispapper och 
skapar små konstverk.
Lärare: Louise Vitas
Tid: 2–3 mars, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 13 feb

anmäl dig 
till kurserna på 

hemslojdeniskane.se/kurser

LÄDERSÖMNAD BRODERA PÅ YLLE

foto: Takao M
om

iyam
a

foto: H
em

slöjdens förlag
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Halmlöb
en helg
Löb-bindning, eller spiralbind-
ning är en teknik som förr 
användes vid tillverkning av 
bl.a. förvaringskärl, bikupor, 
halmskor och t.o.m. likkistor. 
Tekniken var särskilt vanlig i 
Skåne och på Jylland. Det går 
till så att man binder samman 
knippen med halm varv efter 
varv med hjälp av skenor i pil, 
hassel eller rotting. På kursen 
får du börja med att binda ett en-
kelt kärl av halm med pilskenor. 
Under kursen har du tillgång till 
färdigkluvna skenor som du bara 
finhyvlar, men du får  också lära 
dig att göra skenorna från grun-
den – klyva och hyvla dem. 
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 16–17 mars, kl. 9–16.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.650 kr
Anmälan: senast 27 feb

Spetsmönster och sjalformer
en helg
Att sticka spetsmönster är roligt 
och tacksamt, man får mycket 
effekt med ganska lite ansträng-
ning genom att kombinera om-
slag med olika slags hoptagning-
ar. Under den här kursen får du 
sticka både flera slags mönster 
och några minisjalar med olika 
former. Du kommer att arbeta 
med följande moment: läsa 
diagram, uppläggningar, enkla 
och dubbla omslag, hoptagning 
med olika lutning, avmaskning, 
uträkning av maskantal, inte-
grering av spetsmönster i olika 

former och rita och provsticka 
egna mönster. Förkunskaper: 
lägga upp och sticka räta och 
aviga maskor.
Lärare: Ivar Asplund
Tid: 16–17 mars, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 27 feb

Verktygsvård
en helg
Kan du ta hand om 
dina skärande verk-
tyg? Här får du lära 
dig att slipa, bryna och strigla 
dina eggverktyg. Om du har 
gamla verktyg liggande hemma 
så tar du med och gör i ordning 
dem: t.ex. slitna eller på annat 
sätt skadade hyvlar, stämjärn, 
skölpar, knivar och yxor. En kurs 
för alla som är intresserade av 
att arbeta med trä, oavsett nivå. 
Lärare: Ramon Persson
Tid: 30–31 mars , kl 10-–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 13 mars

Brodera 
bottensöm
en helg
Bottensöm är en 
broderiteknik som 
används för att dekorativt fylla 
tomma ytor t.ex. i mitten av en 
blomma och består av löst lig-
gande trådar som vävs samman 
till ett nät. Med hjälp av olika 
stygn i och över rutorna i nätet, 
får du en oändlig mängd varian-
ter av bottensöm. Carina Olsson 
har under några år har fördju-
pat sig i tekniken och nyligen 
kommit ut med ett häfte om 
bottensömmar, på Hemslöjdens 
förlag. Du väljer själv om du vill 
brodera provlappar eller påbörja 
ett större broderi där bottensöm 
ingår.
Lärare: Carina Olsson
Tid: 13–14 april, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 27 mars

Tälja
en helg
En rolig och inspire-
rande grundkurs i 
täljning där vi börjar 
enkelt men ökar på svårighets-
graden allt eftersom. Kursen 
passar också dig som är lite mer 
van att tälja. 
Läs mer om kursinnehållet på 
sid. 6.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 27–28 april, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr

LUFFARSLÖJD HALMLÖB BRODERA BOTTENSÖM
foto: H

em
slöjdens förlag
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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.

FÖRENINGARNA / Helsingborgs Hemslöjdsgille

Helsingborgs 
Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborg

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

Anna-Karin Lie annakarin@drlie.se

Slöjdkafé på  
Rosengårdens bibliotek
Vi stickar, virkar och broderar 
och mycket mer. Vi inspirerar 
och hjälper varandra. Nybörjare 
eller proffs – alla är välkomna. Vi 
bjuder på fika.
Tid: månd 12 nov, 10 dec,  
kl. 15–18.30
Ingen kostnad, ingen föranmälan
I samarbete med  
Rosengårdens bibliotek

Slöjdkafé på 
Stadsbiblioteket
Sticka, virka, brodera eller slöjda 
annat på Stadsbiblioteket i 
Helsingborg. Kom och inspirera 
och låt dig inspireras av andra 
slöjdintresserade.
Tid: tors 15 nov, mån 3 dec,  
kl. 17–20 
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att 
köpa i Café Birger
I samarbete med  
Stadsbiblioteket Helsingborg

Prova på att göra  
småslöjd i halm
Vi gör små halmarbeten som du 
kan hänga i granen eller göra en 
oro av.
Ledare: Ingrid Bondesson
Plats: Studieförbundet  
Vuxenskolan, Söderg. 10 
Tid: lör 10 nov, kl. 10–15
Kostnad inkl. material:  
medlem 300 kr, övriga 350 kr
Anmälan: senast 3 nov till 
annakarin@drlie.se
I samarbete med  
Studieförbundet Vuxenskolan

Medlemsaktivitet –  
nåltova julpynt
Välkommen att nåltova julpynt 
samtidigt som du träffar andra 
medlemmar i föreningen. Vi 
bjuder på fika.
Tid: lör 24 nov, kl. 10–14 
Plats: SV, Söderg. 10
Anmäl: senast 17 nov till 
annakarin@drlie.se
I samarbete med  
Studieförbundet Vuxenskolan

Våra aktiviteter hålls i 
Helsingborg, om inget annat 
anges. 

Fritt maskinbroderi – 
inspirationsdag
Vi provar olika tekniker inom 
maskinbroderi, t.ex. broderi på 
broderi, sandwichteknik och 
broderi med ”försvinnande plast”. 
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. 
Ledare: Bettina Andersen
Tid: lör 19 jan, kl. 11–17
Plats meddelas vid anmälan.
Kostnad: medlem 650 kr,  
övriga 700 kr
Ta med: egen symaskin krävs
Anmälan: senast 12 jan till 
annakarin@drlie.se 
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Hemslöjden Malmöhus

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus

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

Stina Fjelkner–Modig 
073-695 06 42 
fjelkner-modig@telia.com

Medlemslotteri blir 
årsmöteslotteri
I många år har vår förening haft 
ett medlemslotteri på hösten. 
Detta kommer i fortsättningen bli 
ett årsmöteslotteri, där de som 
anmält sig och kommit till årsmö-
tet deltar. Dragning och utdelning 
av vinster sker på årsmötet våren 
2019. 

Efterlysning!
Vi söker åter medlemmar som 
kan tänka sig vara värd/värdinna 
på vår förenings aktiviteter.
Hen tar hand om anmälningar, 
betalning och organiserar ev. för-
täring (fika eller soppa). Kan du 
tänka dig att vara värd/värdinna? 
Hör av dig till: annsofie.magner@
me.com 073-342 18 54

Slöjda ett minne för livet! 
Låt slöjden bli ett tillfälle att um-
gås över generationsgränserna. 
Barn och unga i sällskap med 
vuxen deltar gratis på vår fören-
ings aktiviteter. 

Anmälningar
Alla anmälningar är bindande. 
Avanmälan senare än en vecka 
före kursstart debiteras. Minst 5 
deltagare/kurs.

Bankgiro: 5715-9246
Swish-nr: 123 413 6610. 

Glöm inte att ange vad det är 
som du betalar för.

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 20 okt, 17 nov, 8 dec 
alltid kl. 11–13 
Plats: Limhamns Bibliotek,  
Odeng 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: 070-668 39 75  
ingrid.rune.carlsson@telia.com 

Skärtorsdag
Vi fortsätter med våra populära 
familjeträffar där vuxna, barn 
och ungdomar täljer tillsammans 
i färskt trä.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: torsd 25 okt, 29 nov, 7 feb, 
alltid kl 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: Vuxna 100 kr, ink. fika 
och material. Barn och ungdomar 
gratis i sällskap med vuxen.
Anmälan: en vecka innan till 
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

GarnGille i Lund
Vi som gillar garn ses och inspi-
rerar varandra. Ta med ditt 
projekt: broderi, stickning, 
virkning, knyppling, bandväv-
ning, spinnrock, slända, lappa & 
laga. Sitt ner en stund och jobba 
på det, samtidigt som du kan få 
tips på något nytt garnprojekt. 
OBS två olika lokaler!  
Mer info: elisabeth.hamfelt@telia.com  
070 3901972

Tid: lör 20 okt, kl. 13–15 
Plats: Utsikten, Lunds Stadsbib-
liotek, S:t Petri kyrkog 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
I samarbete med Lunds 
stadsbibliotek

Tid: lör 10 nov, kl. 13–15
Plats: Trädgårdsrummet, Kultu-
ren i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: Inträde till museet. 
Ingen anmälan.
I samarbete med Kulturen i Lund

forts. nästa sida.
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Hemslöjden Malmöhus 

GarnGille i Staffanstorp
Vi som gillar garn ses och inspi-
rerar varandra. Ta med ditt 
projekt: broderi, stickning, 
virkning, knyppling, bandväv-
ning, spinnrock, slända, lappa 
& laga eller? Sitt ner en stund 
och jobba på det, samtidigt som 
du kan få tips på något nytt 
garnprojekt. 
Tid: tisd 30 okt, 13 nov, 27 nov,  
11 dec kl 17–19
Plats: Staffanstorps bibliotek, 
Torget 1
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer Info: chrishallberg@hotmail.com 
070-964 69 97
I samarbete med  
Staffanstorps bibliotek

Slöjd-After-Work 
Tor 8 nov Svartstick på nytt och 
roligt sätt.
Tis 4 dec Änglar med  
Ann-Sofie Magnér
Tid: kl 18–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Lanskrona
Kostnad: Medlem 200 kr, övriga 
250 kr. Ungdom och barn gratis 
i sällskap med vuxen. Soppa och 
bulle ingår i priset.
Material: Info vid anmälan
Anmälan: senast en vecka före till 
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Zero Waste: Antiplastic 2
Vi gör vaxat tyg som man kan slå 
in mackan i och sätta över fat/
burkar i kylen i stället för plast. 
Vi tvinnar vackra snöre och band 
i olika färger och grovlekar som 
passar till de påsar och förva-
ringar vi gjorde 22 sep.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 17 nov, kl. 10.30–15.30
Plats: Verkstan i Allmogehallen, 
Kulturen i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: medlem 550 kr,  
övriga 650 kr, barn och  
ungdomar gratis
Material: info vid anmälan
Anmälan: senast 9 nov till 
annsofie.magner@me.com eller 
073-342 18 54

Glasfusion: Julkrans
Komponera din egen personliga 
julkrans i glasfusionteknik.
Ledare: Monica Eckhoff
Tid: sön 18 nov, kl. 10.30–15
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 610 kr, övriga 
750 kr. 
Material: 200 kr som betalas på 
plats
Anmälan: senast 11 nov till 
katewarell@gmail.com  
070-836 75 24

Kura skymning
Höstmörkret är över oss och vi 
behöver några vackra ljuslyktor 
att mysa intill. Vi gör dom av filt 
och linnestrukturpapper. Allt 
material finns på plats.
Ledare: Kate Warell
Tid: sön 18 nov, kl. 11–15.30
Plats: Verkstan i Allmogehallen, 
Kulturen i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: medlem 610 kr, övriga 
750 kr. 
Material: 100 kr som betalas på 
plats.
Anmälan: senast 9 nov till 
katewarell@gmail.com   
070–836 75 24

Workshop i silversmide
Alla får tillverka en personlig 
ring i silverplåt, 925 silver, på 
denna stansar man sitt namn, 
en text och ev. en symbol. De som 
vill kan få sin text eller mönster 
oxiderad.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: lör 27 okt, kl. 10–16
Plats: Säbyg 17, Landskrona
Kostnad: medlem 650 kr, övriga 
750 kr
Material till en ring ingår i 
avgiften.
Anmälan: senast 20 okt till 
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Pappersmarmorera och 
tillverka en vacker låda
Lär dig klistermarmorering, 
en teknik där en blandning av 
t.ex. vetestärkelse och akrylfärg 
appliceras direkt på papper. Med 
hjälp av olika redskap görs sedan 
mönster med stor mångfald. 
Utav dessa vackra papper tillver-
kar vi en personlig låda.
Ledare: Helena Pettersson och 
Ann-Sofie Magnér
Tid: 27–28 okt, kl. 10.30–15.30
Plats: Verkstan i Allmogehallen, 
Kulturen i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: medlem 1.100 kr,  
övriga 1.250 kr
Material: mer info vid anmälan
Anmälan: senast 18 okt till 
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54
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MittSkånes Hemslöjdsförening

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

Klippa i stickat eller steeka 
som det också kallas.
Prova på att klippa i ditt stickade 
alster som i de norska lusekof-
torna.
Tid: Lördagen 20 okt, kl 10–13
Plats: Kulturhuset Anders i Höör
Ledare: Johanna Skoog
Kostnad: 300 kr
Ta med: 2 garner, 1 obehandlat 
ullgarn tex rauma eller ullcen-
trum och ett glansigt halt garn. 
Stickor som passar till garnet, 
sax och en virknål, något mindre 
än stickorna.
Anmälan: snarast till 
olsson.christel@telia.com

Brodera med Brodööserna
Det finns plats för fler i vårt 
glada gäng med sytokar. Vi 
utforskar kända, kluriga och 
ovanliga stygn.
Ledare: Christina Rassmus och 
Christel Olsson
Tid: Varannan måndag udda 
veckor 27 aug, 10 sept, 24 sept,  
8 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov,  
3 dec,  
kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders, 
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 500 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

Vill vi påminna alla som köpte årskort på Slöjd och hantverksdagen om 
att årskortet gäller på Juldagarna på Bosjökloster Slott.

Vi planerar fler kurser under vintern. Håll utkik på vår hem-
sida på hemslojden.org och på vår facebook-sida MittSkånes 
Hemslöjdsförening.

Sashiko+jeans workshop
Laga & brodera dina jeans 
personliga med enkla Sashi-
kostygn (förstygn). Ta gärna med 
dina eller barnens jeans + sax. Vi 
har även material här, brodera 
din egen jeanslapp och ta med 
hem och montera på t ex ett par 
byxor, jacka eller annat.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 24 nov, kl. 10–13
Plats: Hjärups bibliotek,  
Ämnesv 2, Hjärup
Ingen kostnad. Ingen anmälan
Mer info: m@monicapalmqvist.se
I samarbete med Hjärups bibliotek 
och Hjärups byalag

Broderitorsdagar
Välkomna alla broderisugna! Ta 
med eget broderi men vi kommer 
också att testa olika stygn/tekni-
ker vid varje tillfälle
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: torsd 30 jan, 28 feb, 22 mars, 
kl. 18.30-20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 100 kr, ink fika och 
material. Barn och ungdomar 
gratis i sällskap med vuxen.
Anmälan: senast en vecka före 
till annsofie.magner@me.com eller 
073-342 18 54
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Staden Malmös Hemslöjdsförening

hemslojden.org/stadenmalmo

facebook.com/StadenMalmosHemslojd

Luisa Carbonelli, ordf. 

Marie Bjurén, medlemsansvarig 070-482 52 60

Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

Singlade bollar
Karin Eldforsen visar hur singla-
de bollar tillverkas. Det är ett 
roligt sätt att sy bollar med 
langettstygn där du kan ta vara 
på gammalt garn och tygrester 
för att göra något nytt. 
Ledare: Karin Eldforsen
Tid: 14 nov, kl 18
Plats: Form Design Center, Lilla 
torg Malmö
Kostnad: 50–150 kr
Ta med: sax, trubbig och spetsig 
broderinål, en- och två-trådigt 
ullgarn, färgat lingarn, bomulls-
garn, en kork, smala remsor 
(ca 1,5 cm) av bomullsväv t.ex. 
tvättad lakansväv. Material finns 
också till försäljning och betalas 
på plats.
Anmälan: görs på 
http://tinyurl.com/smhinspiration

Syntetisk indigofärgning 
med Kulörklungan
Vill du prova på och ha mer 
kunskap om färgning med 
indigo? Under kursen färgar vi 
med syntetisk indigo. Vi diskute-
rar färgning med naturlig indigo. 
I kursen ingår också en genom-
gång av kemin bakom färgnings-
processen med indigo. Vi disku-
terar för- och nackdelar med 
syntetisk och naturlig indigo och 
söker svar till hur den påverkar 
vår miljö och oss. 
Ledare: Karin Eldforsen, Adrienn 
Görgényi och Hannah Runnqvist
Tid: 10–11 nov, kl. 9.30–16

en svampkorg. Nybörjare hinner 
fläta en mindre korg med grepp 
under helgen. 
Ledare: Steen Madsen
Tid: 27–28 okt, kl. 9.30–16.30
Plats: Folkuniversitetet, 
Regementsg 4, Malmö
Kostnad: medlem SMHf 1.996 kr, 
övriga 2.495 kr
Anmälan: görs på folkuniversitetet.se 
Sök på pilflätning för att få fram 
kursen.
I samarbete med  
Folkuniverstetet Malmö

Eco-print
Lär dig att trycka tyger med 
blommor och löv. Kursen kommer 
att täcka grunderna i Eco-print 
och ger dig en introduktion till 
färgning med växter. Du kommer 
att få en förståelse för eco-print-
processen och du kommer att 
kunna experimentera och trycka 
på tyg/papper.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: 27–28 okt, kl. 10–17
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3, Malmö
Kostnad: medlem SMHf 1.700 kr, 
medlem annan 1.800 kr,  
övriga 1.850kr. 
Materialkostnad: 200 kr materi-
al (1m råsidentyg ingår). Extra 
material finns att köpa på plats.
Anmälan: till 
adrienn@dyelabmalmo.com  
Betalning sker med swish/
banknr, nummer får du vid 
anmälan.

Vi syr kläder
Vid fyra tillfällen, på lördagar 
och söndagar får du tillfälle att 
komma igång med att sy kläder 
och andra saker. Vi går igenom 
hur du ritar mönster, kopierar 
mönster ur mönstertidningar, 
förenklar klädsömnad, både av 
vävda och trikåtyger.
Ledare: Karin Eldforsen
Tid: 20–21 okt och 17–18 nov,  
kl. 10–16
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3, Malmö
Kostnad: Medlem SMHf 2.000 kr, 
övriga 2.200 kr. Du står själv för 
tyg och sytråd. Det kommer att 
finnas viss mängd material till 
försäljning.
Ta med: sax, penna, linjal, 
måttband, tyg, tråd, knappnålar, 
synålar. Ta med egen symaskin, 
du får hjälp med att använda 
den! Om du inte har en egen 
symaskin, hör av dig. Det finns 
ett begränsat antal att få låna.
Ta också med: fika och lunchlåda, 
micro finns, vi bjuder på kaffe och 
te och mönsterpapper.
Anmälan: till 
karin.eldforsen@gmail.com.  
Betalning sker till företagsswish, 
nummer får du vid anmälan. 

Pilflätning
Lär dig att fläta pil! Skapa 
och fläta korgar och fat. Under 
kursen kan du fläta t.ex. en 
brödkorg, en marknadskorg eller 
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Vi syr detaljer
Under en söndag får du möjlig-
het att sy flera olika detaljer 
som kan vara knepiga för att 
ditt klädesplagg skall få den där 
extra touchen! Dold dragkedja, 
vändsydd snodd, passpoalerade 
knapphål och passpoalerad ficka, 
fodrat ficklock eller någon annan 
detalj.
Ledare: Karin Eldforsen 
Tid: 20 jan , kl. 10–16
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3, Malmö
Kostnad: medlem SMHF 850 kr, 
övriga 900kr 
Ta med: sax, knappnålar, mått-
band, penna, dold dragkedja, 
tygbitar i olika material ca 30 x 
30 cm. Ta med egen symaskin, 
så får du hjälp med att använ-
da den! Om du inte har en egen 
symaskin, hör av dig. Det finns 
ett begränsat antal att låna. 
Material kommer att finnas till 
försäljning.
Anmälan: till 
karin.eldforsen@gmail.com  
Betalning sker till företagsswish, 
nummer får du vid anmälan.  

Staden Malmös Hemslöjdsförening

skapa mönster på tyg/sjal med 
hjälp av Shibori tekniken. Efter 
workshopen har du fått en förstå-
else för processen och du kommer 
att kunna experimentera vidare 
och färga ditt eget tyg, garn, 
spets och dina kläder. En jättefin 
julklappsidé!
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: 8–9 dec, kl. 10–17
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3, Malmö
Kostnad: medlem SMHf 1.700 kr, 
medlem annan 1.800 kr,  
övriga 1850 kr
Materialkostnad: 300 kr (en sjal 
att färga ingår). Extra material 
finns att köpa på plats.
Anmälan: till 
adrienn@dyelabmalmo.com  
Betalning sker med swish/
banknr,  nummer får du vid 
anmälan.

Pappersslöjd och kransar 
med jultema
Vi avslutar slöjdåret med julpys-
sel. Gå loss bland papper, filt, div. 
garn och band! Vill du dekorera 
en krans så finns stomme att 
köpa för 50 kr. Fika med juligt 
inslag ingår förstås. 
Ledare: Annette – danska stjär-
nor, Ingrid – änglar, Adrienn – 
origami
Tid: 12 dec, kl. 18–21
Plats: Form Design Center Lilla 
torg, Malmö
Kostnad: 50–150kr
Anmälan: 
http://tinyurl.com/smhinspiration

Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3, Malmö
Kostnad: medlem SMHf 1.800 kr, 
medlem annan 1.900 kr,  
övriga 1.975 kr
Materialkostnad: 100 kr för 
pigment och kemikalier för 
färgningen. Extra textilt materi-
al finns att köpa på plats.
Ta med: textil i naturmaterial, 
gärna i storleken 50 x 50 cm 
(provlappar). Ta även med annan 
textil som du vill färga som vi 
kan färga i mån av plats i färgba-
den. Material finns också att 
köpa på plats.
Anmälan: till 
hannah@handyhands.me Betalning 
sker till företagsswish, nummer 
får du vid anmälan.

Eco-print & bokbinderi
Lär dig att trycka tyger med 
blommor och löv och binda 
böcker. Kursen kommer att täcka 
grunderna i Eco print och ger 
dig en introduktion till färgväx-
ter. Du kommer att få en förstå-
else för processen och du kommer 
att kunna experimentera och 
trycka på tyg/papper. En jättefin 
julklappsidé!
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: 24-25 nov, kl. 10–17
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3, Malmö
Kostnad: medlem SMHf 1.700 kr, 
medlem annan 1.800 kr,  
övriga 1.850kr 
Materialkostnad: 300 kr (1m 
råsidentyg ingår). Extra material 
finns att köpa på plats.
Anmälan: till 
adrienn@dyelabmalmo.com Betal-
ning sker med swish/banknr, 
nummer får du vid anmälan.

Växtfärgning & Shibori – 
Färga en sjal
Lär dig att färga tyger med 
växter, löv och saker från köket. 
Workshopen kommer att täcka 
grunderna i växtfärgning och 
ger dig en bild av den historiska 
bakgrunden. Du kommer att få 

Vid mindre än 3 anmälda ställs 
kursen in. Kursbetalningen sker 
i samband med anmälan. Ingen 

återbetalning vid avbokning 
senare än 7 dagar före 

evenemanget.
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Kransbindning
Kransbindarkurs hos Janes 
blomster & present
Ledare: Janes blomster & present
Tid: tor 29 nov, kl. 18.30–21.30
Plats: Falsterbovägen 19, Skanör
Kostnad: 250 kr inkl. fika. 
Anmälan: senast 26 nov till 
soderslattshf@gmail.com

Julpyssel för familjen
Tid: sön 2 dec. Se vår hemsida för 
mer info.
Plats: Strandbaden i Falsterbo
Kostnad: material till självkost-
nadspris
Ingen anmälan, kom en stund 
eller stanna hela tiden, gör som 
du har tid och lust.
I samarbete med  
Falsterbo Strandbad

Söderslätts Hemslöjdsförening

Söderslätts  
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Caroline Smith Molnar, ordf 
c.smith.molnar@gmail.se

Cecilia Persson 
Karin Lannegren 
Lotta Pettersson 
Marie-Louise Lillås-Hansson 
Åsa Lindahl 
Ida Liedholm 
Carolina Zourdis Cederblad 
Ann-Sofie Grentzmann

Kontakt soderslattshf@gmail.com

----------

Ljusstöpning
Ljusstöpning på Hallongården
Tid: tor 21 nov, kl. 18– 22
Plats: Bodarpsv. 144, Trelleborg
Kostnad: 375 kr inklusive fika. 
Extra material finns att köpa på 
plats. 
Anmälan: senast 19 nov till 
soderslattshf@gmail.com

Vi reserverar oss för ändringar. Besök vår hemsida för senaste informa-
tionenen hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Skånskt yllebroderi
Ledare: Cecilia Persson.
Start vinter/vår.
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 1.500 kr.
skansktyllebroderi.se

Medlemskvällar
Ledare: styrelsen
Tid: ons 17 okt, kl. 18–21
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: medlem i SöHF gratis, 
övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund 
eller stanna hela tiden, gör som 
du har tid och lust.

Modern syjunta
Ta med handarbete och kom för 
att sticka, virka och brodera.
Tid: lör 10 nov, kl. 12–15
Plats: Falsterbo Strandbad
Ingen kostnad, ingen anmälan. 
Kom en stund eller stanna hela 
tiden, gör som du har tid och lust.
I samarbete med Falsterbo 
Strandbad
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Ängelholms Hemslöjdsgille

070-310 72 06
Broderikafé tema eld
Kom och brodera eller vad du vill. 
Tillsammans ger vi varandra tips 
och råd.
Ledare: Hedvig Wendelbo-
Hansson.
Tid: mån 29 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Pris: Ingen kostnad.
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206. 

Lovslöjd för barn och vuxna 
Tema eld: Enkla ljusstakar
Ledare: Sten L, Gun W-H, Pia M, 
Agneta K m.fl.
Tid: ons 31 okt, kl 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Stickkafé
Vi stickar, virkar eller vad du vill. 
Tillsammans ger vi varandra tips 
och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: tors 8 nov, mån 3 dec, tis 22 
jan, tors 28 feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Krympburkar
Vi tillverkar burkar i trä för 
att förvara små ting i.Vi täljer i 
både färskt och torrt trä. Vi lär 
oss hur man gröper ur ett ämne, 
gör botten av torrt material, 
som sedan sätts i den botten-
lösa burken och som sedermera 
fastnar med hjälp av krymptek-
nik. Vi påbörjar tillverkning av 
ett lock, som också görs i torrt 
material. Vi kommer även att 
tala om mönsterskärning.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: lör 10 nov, kl 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga 
400 kr
Materialkostnad: 80 kr
Ta med: Kniv om du har.
Anmälan: senast 3 nov till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Bind din egen julbock  
i granris!
Ledare: Josef Hinterlechner
Tid: sön 18 nov, kl 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad inkl. material: medlem 
450 kr, övriga 500 kr
Ta med: Sekatör och handskar
Anmälan: senast 11 nov till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Broderikafé
Kom och brodera eller vad du vill. 
Tillsammans ger vi varandra tips 
och råd.
Ledare: Hedvig Wendelbo-
Hansson
Tid: 19 nov, 10 dec, 14 jan, 4 feb, 
25 feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

After school kultur
Till dig i åk 4-9 som är intres-
serad 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: Marianne Oxelman,  
Sten Lindgren m.fl.
Tid: torsd 18, 25 okt och 8, 15, 22,  
29 nov, kl. 15.30–17
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad, ingen  
föranmälan.
I samarbete med Aktivitet före-
bygger, Ängelholms kommun och 
Engelholms Schackklubb.

Fritt broderi
Minibroderi med collage. Du 
kommer att brodera, bygga upp 
en textilbild med diverse tygbitar 
och stygn, lite som att måla med 
tygbitarna, garnet, trådarna och 
stygnen. Ingen förkunskap eller 
broderivana behövs, bara lusten 
att skapa något vackert.
Ledare: Bodil Englund och 
Agneta Kjellberg
Tid: tor 18 okt, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,  
övriga 200 kr
Material: 20 kr
Ta med: Allt material kommer att 
finnas på plats. Pannå till monte-
ring av broderi finns att köpa.
Anmälan: snarast till 
oxelman.marianne@gmail.com 

Ängelholms Hemslöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

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

KULTURVECKAN
WWW.ENGELHOLM.SE/KULTURVECKAN

26 OKT - 2 NOV 2018
ÅRETS TEMA: ELD

EN DEL AV
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Kostnad exkl. mtrl: medlem 200 
kr, övriga 250 kr
Anmälan: senast 2 feb till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

”Göra färdigt”-kväll
Kanske har du påbörjade grejer 
liggande i gömmorna. Ta med 
dem till gillet, så jobbar vi 
tillsammans.
Tid: ons 13 feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Lovslöjd för barn och vuxna 
Småslöjd i olika former.
Ledare: Sten L, Gun W-H, Agneta 
K, Marianne O.
Tid: tis 19 feb, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad inkl. material: 30 kr
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Bygga gärdsgård
Vi lär oss bygga gärdsgård på 
traditionellt sätt med enestör, 
gärdslen av gran och vi binder 
med granvidjor, som vi värmer. 
En ekologisk hägnad som helt 
ingår i kretsloppet.
Ledare: Kjell Gustafsson
Tid: lör 13 april, kl. 10–17
Plats: Hos Birgitta J Sternerup, 
Tockarp, Örkelljunga
Kostnad: medlem 500 kr,  
övriga 700 kr
Ta med: Oömma kläder och 
regnkläder. Arbetshandskar med 
läder, ej plast för den kan smälta 
när du snor vidjan. Om du har, ta 
med spett och yxa. 
Anmälan: senast 29 mars till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Ängelholms Hemslöjdsgille

Tomtar och troll, tovade 
julgrupper i miniformat 
Ledare: Mimmi från  
Skälmershult
Tid: ons 21 nov, kl. 18–21 och  
28 nov, kl. 15–18
Plats: Gamla Rådhuset,  
Stortorget
Kostnad/tillfälle: barn 30 kr, 
medlem vuxen 150 kr,  
övriga 200 kr
Materialkostnad: ca 50 kr
Anmälan: senast 14 nov till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Det strålar en stjärna
Av art straw i papper tillverkar vi 
en 3D Himmeli Stjärna. I papprö-
ren trär vi till sist små ledlampor, 
så att stjärnan strålar, när vi är 
klara.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: mån 26 nov, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga 
200 kr
Materialkostnad: Materialsats 
med ledbelysning 100 kr, utan 
belysning 75 kr, finns att köpa på 
plats.
Anmälan: senast 19 nov till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Lysande smycken och 
broderade kretsar
Med elektriskt ledande stygn 
skapar vi lysande grannlåtsbro-
deri! Under kvällen visar Chris-
tian Svensson hur du med nål 
och elektriskt ledande tråd kan 
brodera egna kretsar med lysdio-
der. Dekorera sedan ditt alster 
med pärlor, stygn och applika-
tioner. Inga förkunskaper krävs 
och det kommer finnas färdiga 
materialsatser för de som inte vill 
skapa fritt.
Ledare: Christian Svensson
Tid: mån 28 jan, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga 
200 kr
Materialkostnad: 100 kr för 
komponenterna
Ta med: Fingerborg, om du har. 
Pärlor och annan grannlåt, om 
du vill.
Anmälan: senast 19 jan till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

A-Ö i olika tekniker
Gör en bokstavsbok. Vi använ-
der oss av bokstävernas form 
i olika tekniker och material: 
papper och stygn, broderi, enkla 
tryck, stämplar, skrift, trä, plåt, 
ståltråd m.m.
Ledare: Ewa Fransson, Pia 
Malmros och Agneta Kjellberg.
Tid: lör 9 feb, kl 11–15
Plats: Kronohäktet, Tingstorget

Deltagare under 25 år betalar 
halva kursavgiften. Anmälan är 

bindande. Avanmälan senare än 
en vecka före kursstart debiteras.

Art straw i papper
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Östra Skånes Hemslöjdsförening

Östra Skånes  
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane

Wiveca Vohnsen, vice ordf.  
076-046 18 62 wivecavohnsen@hotmail.com

Margareth Persson  
073-312 24 24 margareth.persson@gmail.com

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

Näverstickning
Ledare: Tina Persson
Tid: 10 nov, kl. 10–15
Plats: Hässleholms kulturhus
Kostnad: medlem 350 kr,  
övriga 450 kr. Fika ingår.
Anmälan: senast 1 nov  
070-857 14 19  
karin.c.h@hotmail.com

Temari
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: 17 nov, kl. 9.30–16
Plats: Hantverkshuset,  
Lunkendev. 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 400 kr, övriga 
450 kr. Kursavgiften ska betalas 
in senast en vecka före kursstart.
Material: kan köpas på plats av 
kursledaren
Anmälan: till tina.tenje@gmall.com 
070-244 60 61

Skånskt yllebroderi 
Kursen vänder sig till både 
nybörjare och vana brodöser.
Tid: 27–28 okt
Ledare: Annika Nilsson, 
Plats: Hantverkshuset, Lunken-
dev. 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 800 kr,  
övriga 950 kr
Ta med: Sax, sybåge och nålar. 
Material kan beställas genom 
kursledaren 070-657 19 12
Förmiddagsfika serveras till 
självkostnadspris. Kursavgiften 
ska betalas in senast en vecka 
före kursstart till bankgirot.
Anmälan: 070-244 60 61 
tina.tenje@gmail.com

Sömmar och stygn
Vi går igenom olika sömmar och 
stygn och syr en provlapp. En bra 
genomgång för dig som vill utöka 
ditt förråd av olika stygn, som 
du sedan kan använda i olika 
sammanhang.
Ledare: hemslöjdskonsulent 
Annhelen Olsson
Tid: tors 8 nov, kl. 18–21
Plats: Kristianstad, lokal  
meddelas senare
Kostnad: medlem 150 kr,  
övriga 200 kr
Materialkostnad: 60 kr
Ta med: sax, nålar med udd i 
olika storlekar, papper och penna.
Lingarner i olika färger
Anmälan: senast 25 okt till  
073-312 24 24 
margareth.persson@gmail.com

Broderikafé i Kristianstad
Välkommen att träffa broderiin-
tresserade vänner! 
Tid: onsd, kl. 13–16
Plats: Regionmuseet i Kristian-
stad
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.com/Brodericafe

Klackamatta, -kudde eller 
väska
Prova på tekniken att sy med 
”klackar”. Vi klipper ut klackfor-
made lappar i ylletyg och brode-
rar efter tycke och smak med 
ullgarn samt kantar med langett-
stygn. Därefter fästes ”klackar-
na” på ett underlag och det kan 
bli en liten matta, kudde eller 
väska.
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: lör 27 okt, kl. 10–15
Plats: hos W. på A. Bergmans v. 
11, Tyringe
Kostnad: medlem 450 kr,  
övriga 480 kr
Ta med om du har: Ylletyg, typ 
vadmal, gärna återbruk. Materi-
al finns även att köpa på plats. 
Mer info efter anmälan
Anmälan: senast 18 okt till  
076-046 18 62 
wivecavohnsen@hotmail.com
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Östra Skånes Hemslöjdsförening / LITE AV VARJE

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

Svenska Vävstolsmuseet 
Glimåkra
Vävdagar i Glimåkra

25-27 okt: Färgstark mässa med 
mängder med garn och redskap, ut-
ställningar och vävar i vävstolarna.

Svenska VävstolsMuseet Glimåkra 
vavmuseum.se

Föredrag om Digitalt 
muséum –  
Hemslöjdens samlingar
Hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft 
visar och berättar om vads finns 
och hur vi kan använda denna 
tjänst.
Tid: lör 24 nov, kl. 13.30
Plats: Hörsalen, Regionmuséet, 
Kristianstad
Kostnad: medlemmar gratis,  
övriga 30 kr. Ingen anmälan.

Prova på skinnsömnad
Sy dina egna varma och ulliga 
handledsvärmare. Vi börjar med 
att prata allmänt om fårskinn 
och skinnsömnad. För att få en 
känsla för materialet så skär/ 
klipper vi ut småbitar som vi 
syr ihop med olika sömmar 
som används i skinnsömnad. 
Sedan ger vi oss i kast med att 
sy handledsvärmare som kan 
dekoreras med kantband, appli-
kationer, knappar mm.
Ledare: Karin Håkansson
Tid: lör 19 jan, kl. 10–16
Plats: Hässleholms kulturhus

Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 
400 kr. Inkl. provlappar av 
fårskinn, skinnålar och tråd. 
Ta med: Fingerborg och en spetsig 
vass sax av lite mindre modell. 
Material till handledsvärmare 
kan tas med eget eller köpas på 
plats (färdigutskurna fårskinns-
bitar, eget val av dekoration som 
t ex kantband och skinnbitar/
ylletyg i olika färg). Materialkost-
nad till handledsvärmare 250 kr
Fika ingår i priset, lunch medtas 
eller intas i Hässleholm.  
Anmälan: senast 5 jan till  
070-857 14 19 
karin.c.h@hotmail.com

Tygtryck med linoleumblock 
– upcycling
Du får lära dig att göra ett linole-
umblock och hur du kan använ-
da det för att förnya ett tyg. Vi 
kommer att använda block som 
är lätta att skära i. Vi lär hur 
man designar sitt block så att det 
blir en spännande design, som vi 
sedan trycker våra tyg med. Ett 
blekt eller trist tyg blir som nytt!

Ledare: Tamara Schultz
Tid: lör 9 feb, kl. 11–15
Plats: Koncensus lokaler på 
Folkuniversitetet, Götg 6,  
Kristianstad.
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 350 kr
Materialkostnad: ca 20 kr
Ta med: tyg du vill trycka på.
Anmälan: senast 26 jan till 
073-312 24 24 
margareth.persson@gmail.com

Kursavgifter betalas in senast en 
vecka före kursstart på bankgiro. 

889-1210 

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.

Gillet Skånska Spetsar arrangerar kurs i Skånsk knyppling
Lör 17 nov, kl. 9–16
Plats: Vuxenskolans lokaler i Eslöv
Både vana och nybörjare hälsas välkomna.
För mer info. och anmälan kontakta:Therese Svensson 044-23 81 01, 
070-277 88 72 therese.a.svensson@hassleholm.se

Sökes: Äldre damastdukar och handdukar 
Vi är många som har tyger i skåpen som bara ligger där. Jag har börjat 
göra nytt av gammalt och tar gärna emot äldre damastdukar och hand-
dukar. Också de som har något litet hål eller 
fläck. Blir extra glad om jag får veta historien 
om tygerna. Jag betalar frakten.  
Ann-Charlotte Larsson 070-689 83 39 
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SLÖJDTIPSET

SLÖJDTIPSET
Text och bild av Zanne Puchleitner som under hösten 2018 praktiserat på Skånes 
Hemslöjdsförbund. Praktiken är en del av studierna på Bachelor of Textile Design, Handicraft, 
and Communication på Københavns Professionshøjskole.

Täck en fläck med en höstgren! 
Har du en textil med ett litet hål eller en fläck så kan du ge den ett nytt liv med broderi. 

Material:
Mörkbrunt moulinégarn
Gyllengult moulinégarn
Röda pärlor

Brodera kvisten efter diagrammet med 2 trådar mörkbrunt moulinégarn.

Börja uppifrån med vänster gren och sy efter denna arbetsgång: Först kråkspark, sedan stjälkstygn och 
till sist kedjestygn. Röda pärlor träs på tråden allteftersom kråksparken sys. Sy höger gren på samma 
sätt.

Slutligen sys löven med 2 trådar gyllengult moulinégarn och kedjestygn.
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HEMSLÖJDENS BUTIK
Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 0418-591 20 E-post: butiken@hemslojdeniskane.se   
Nätbutik: hemslojdenskane.se Öppet: tisdag–fredag kl. 11–18, lördag kl. 10–14

HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

Höst och vintertid är tid för slöjd! Vi har allt du behöver! 
Materialsatser för linnebroder och yllebroderi. 

JUL PÅ 
GAMLA STATIONSOMRÅDET 

I LANDSKRONA
24–25 NOVEMBER

LÖR 10–16, SÖN 10–16

SMAKA, HANDLA OCH  
UPPLEV JULEN HOS OSS

slöjd, fika, workshops, blommor, 
marknadsstånd, mat och dryck

Hemslöjden | By Cessi | Skumpa & Spaljé
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HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

Visst minns du projektet #delavantar? På vantar.hemsloj-
deniskane.se kan du fortfarande helt gratis ladda ner 
mönsterna till alla de 176 vantarna. Där hittar du bl.a. 
Ann Timelins vantar som är inspirerade av de Skånska 
spedetröjorna. 
Köp garnet hos oss så får du med dig ett utskrivet möns-
ter. Garn som passar är t.ex. Rauma finull, Ullcentrums 
och handfärgat garn från Bodils bod. 
Vi har ockå band, som du dekorerar de färdiga vantarna 
med, precis som de vackra traditionella spedetröjorna. 

Såklart hittar du också allt pynt till jul hos oss: 
 garntomtar, halmbockar, papperslöjd och mycket 
mycket mer...



Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
 Box 1143
 221 05 LUND

 
Avs: Skånes Hemslöjdsförbund

Landskrona gamla station
Österleden 10
261 35 Landskrona

Som medlem får du
• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt  

4 ggr/år hem i brevlådan

• Rabatt på prenumeration av tidningen 
Hemslöjd

• 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

Föreningarna arrangerar 
slöjdkaféer, inspirationsdagar, 
medlemsträffar, resor, före-
drag, kurser m.m.

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. 


