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Välkommen till Falsterbo
17 januari! Då blir det täljdag för hela
familjen tillsammans med
Falsterbo Strandbad och Söderslätts
Hemslöjdsförening!

NYTT#1/2019

Hemslöjdsnytt ges ut av Skånes
Hemslöjdsförbund och förmedlar
information från hemslöjdskonsulenterna, hemslöjdsföreningarna och Hemslöjdens
butik i Landskrona.
Adress:
Skånes Hemslöjdsförbund,
Landskrona gamla stationhus,
Österleden 10
261 35 Landskrona.
Redaktör och ansvarig utgivare:
Sofia Månsson,
hemslöjdskonsulent
sofia.mansson@hemslojd.org
070-918 80 77
Utgivning: Hemslöjdsnytt är ett
medlemsblad som ges ut 4 gånger
om året (januari, april, 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.

11
mars
deadline
hemslöjdsnytt
nr 2/2019

Nästa nummer: Nummer 2/2019
utkommer i mitten av april. Material
lämnas senast 11 mars till Skånes
Hemslöjdsförbund eller mailas till
redaktören, se adress ovan.
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KONTAKT

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

Hemslöjdskonsulenterna

Skånes Hemslöjdsförbund

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

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

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

Hemslöjdsföreningarna

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

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

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

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

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

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

Johanna Karlsson, ekonomiassistent
johanna.karlsson@hemslojd.org

Hemslöjdens butik i Landskrona

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

Hemslöjden Skåne AB
Nätbutik: hemslojdenskane.se

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

Adress:
Landskrona gamla stationshus
Österleden 10
261 35 Landskrona

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

Tel: 0418-591 20
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se
Personal:
Eva Berg butikschef

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

Hitta oss på nätet
Många av föreningarna har egna facebooksidor och instagramkonton.
Hemslöjdens butik och hemslöjdskonsulenterna finns på Instagram under @hemslojdeniskane
Hela den skånska hemslöjdsorganisationen hittar du gemmensamt på fabeook på hemslojdiskane
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AKTUELLT

AKTUELLT
Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund.

Omsorg 19 jan–2 mars
Hemslöjden i Skåne, Landskrona

19 jan–2 mars

TAKAO MOMIYAMA

Takao Momiyama ställer ut tyger och kläder
lagade i abstrakta kompostioner.

Omsorg – en utställning om
den vardagliga omsorgen i
att laga trasiga textilier

Utställningen handlar om omsorg i vardagen. Att laga
vardagsplagg som är trasiga ger dem nytt liv. Det visar
materialens och arbetets eviga cirkelrörelse och ett
hållbart sätt att leva. Med den japanska broderitekniken
Sashiko lappar jag med gamla tyger som kallas Boro
(på japanska). Jag lägger lager på lager och fäster
med enkla stygn i traditionella mösterformer som jag
upprepar eller löser upp.
Takao Momiyama

Du vet väl om att alla 175
vantbeskrivningarna från
utställningen

#delavantar ligger kvar på nätet?
Gå in på

Takao Momiyama är utbildad i textil,
design och konst på Konstfack. Sedan 12 år
bor han utanför Simrishamn. Han arbetar
främst med handtryck och japanska broderitekniker. Kursen som håll hos Skånes
Hemslöjdsförbund är fulltecknad men i
april håller han en kurs hos Östra Skånes
Hemslöjdsförening. Se sidan 21.
Hemslöjdsnytt

vantar.hemslojdeniskane.se
och ladda ner dina favoriter, helt
gratis, och börja sticka!
4

AKTUELLT

Spinnträffar hösten 2018
Träffarna är öppna för dig som kan
spinna och vill träffa andra spinnare.
Hemslöjden i Skåne, Landskrona:

Lörd 26 jan, 16 feb, 23 mars, 6 april, 18 maj och
prel. 15 juni
Tid: kl. 10–13
För mer info: kontakta Åsa Stentoft
asa.stentoft@hemslojd.org

Täljfest

För tredje gången arrangerar vi täljfest för alla som är intresserade av trähantverk och
täljning. Fokus kommer även i år ligga på slevtäljning. Välkände slöjdaren Ramon Persson
demonstrerar hur han täljer skedar och slevar. På programmet står också föredrag med hemslöjdskonsulent Kalle Forss om träd och trä, för den intresserade erbjuds en trävandring med
naturguiderna från Naturum och så blir det så klart tid för såväl eget slöjdande som mingel.
Tid: sön 17 feb, kl. 10–16
Plats: Falsterbo Strandbad, Falsterbo
Kostnad: 500 kr inkl. fika, material och lån av verktyg.
Mer info och anmälan på: hemslojdeniskane.se/taljfest2019
I samarbete med Naturum och konsthallen på Falsterbo Strandbad samt Söderslätts Hemslöjdsförening
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SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser

KURSER

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

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: 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!

Skånskt
yllebroderi
en helg

På kursen lär du dig
de stygn, bottensömmar, mönsterformer och material som används i det skånska
yllebroderiet. Den passar både
för dig som är nybörjare och dig
som broderat tidigare. Material
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

Lädersömnad
en helg

Grundkurs i handsömnad i läder
– sömnadsteknik,
verktygsanvändning, färgning, ytbehandling,
och putsning av mönster. Du
börjar med provsömnad och att
sy till exempel ett enkelt fodral
eller bälte. Därefter kan du utveckla egna ideér genom att vika
en modell i kartong, och sedan
skära till lädret.
Lärare: Mikael Hellner
Tid: 22–23 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Hemslöjdsnytt

Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 6 feb

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 drömprojekt. Vi
kombinerar metalltrådarna 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

Halmlöb
en helg

Löb-bindning, eller spiralbindning 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
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knippen med halm varv efter
varv med hjälp av skenor i pil,
hassel eller rotting. På kursen
får du börja med att binda ett enkelt 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 grunden – 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 ansträngning genom att kombinera omslag med olika slags hoptagningar. 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, integrering av spetsmönster i olika
former och rita och provsticka
egna mönster. Förkunskaper:
lägga upp och sticka räta och

LUFFARSLÖJD

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 verktyg? 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

Tälja

en helg

En rolig och inspirerande grundkurs i
täljning där vi börjar enkelt men ökar på svårighetsgraden allt eftersom. Kursen
passar också dig som är lite mer
van att tälja. Du får lära dig täl-

ja med kniv och yxa i färskt trä.
Andra verktyg och redskap som
du också kommer att använda är
spräckjärn, bandkniv, täljhäst
och japanska dragsågar. Vi går
igenom täljtekniken som olika
knivgrepp, klyvning, kapning,
materialkännedom och formens
betydelse för föremålet samt
enklare ytbehandling. Verktyg,
redskap och material finns på
plats. Det finns också föremål
att inspireras av som slevar,
smörknivar, stekspadar, fantasifåglar, gubbar, smycken, nålhus,
krympburkar m.m.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 27–28 april, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 10 april

Jakten på finaste färgen
en dag

Tillbringa några timmar i färgens värld. Praktik (vi arbetar
med små dockor av garn) varvas
med föreläsning och samtal
kring färg och färger och hur de
påverkar oss. Hur olika vi tycker
om färg. Vad kallar vi färgtonerna och varför då. Hur gör man
så en randning syns bättre. Hur
kan man komponera ihop färger,
skapa ett färgackord. Och sist
men inte minst, vilken är den
”Finaste färgen”? Alla tar med
20 dockor med garn, mörka,
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JAKTEN PÅ FINASTE FÄRGEN

ljusa, fin och fula. Ju fler färger
vi har att arbeta med tillsammans desto intressantare och
roligare blir det.
Lärare: Lotta Blom, även känd
som Tant Kofta
Tid: 31 mars, kl. 10–15
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 900 kr
Anmälan: senast 13 mars

Sticka och valka –
slopa plastig fleece
en helg

Under kursen startar du en
kofta med krage som efter valkning blir som en jacka. Koftan
stickas i ett stycke uppifrån och
ner och då den är helt färdigstickad valkas den i tvättmaskin
till lagom storlek. Till koftan
används obehandlat ullgarn.
Gärna lite grövre, då blir jackan
lite stadigare. Du kan köpa garn
på plats eller använda något du
har hemma. Vi går igenom hur
koftan stickas och gör uppehåll

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

Hemslöjdsnytt

STICKA OCH VALKA

för föreläsning om ull, ullkvaliteter och om ullens goda egenskaper samt hur man valkar för
hand. Vi provar bl.a: osynliga
ökningar, hur du undviker hål
och får det snyggt i skarven mellan kropp och ärm, förkortade
varv, krage, olika varianter på
kanter och avslutningar.
Lärare: Lotta Blom även känd
som Tant Kofta
Tid: 13–14 april, kl. 10–15
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad 1.400 kr
Anmälan: senast 27 mars

Kursledarpresentation

Två pinnar och ett garn och du kan
göra vad som helst säger
Lotta Blom som är utbildad vid textilinstitutet i Borås och lärarhögskolan
i Mölndal. Hon är garnfärgare, stickerska och designer, driver firman
Tant Kofta sedan 8 år tillbaka och
har en liten garnbutik ute på landet i
närheten av Kungälv. tantkofta.se

SHIBORI

olika material för att lära känna
tekniken och se de mönstringsmöjligheter som finns. Kanske
hinner du även göra ett större
arbete t.ex. en sjal.
Tid: 11–12 maj, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Lärare: Eva Davidsson
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 24 april

Kursledarpresentation

Eva Davidsson är produktdesigner och konsthantverkare. Hon älskar textil i alla former. I sina arbeten
blandar hon gärna dels industriproduktion med hantverk, men också
olika tekniker som stickning, virkning,
shibori och broderi. Eva inspireras av
folkkonst och studerar gärna kläder
från olika kulturer runt om i världen.
Hon har undervisat i olika textila tekniker i många år, men tycker just nu
att shibori är det roligaste man kan
hålla på med!

Önnestad folkhögskola
24-28 juni, Träsvarvning,
Åke Landström
24-28 juni, Skånsk konstvävnad,
Gunvor Johansson
24-28 juni, Spinna ull på rock och
slända, Lena Köster
8-12 juli Pilkorgsflätning,
Steen H Madsen

Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
10–14 juni, Broderi,
Britta Marakatt Labba
24–28 juni, Skånskt yllebroderi,
Eva Berg
1–7 juli, Glesrips, Monica Hallén
1–5 juli Sticka med två färger,
Ivar Asplund
15–19 juli, Pilkorgsflätning,
Steen H Madsen

22–26 juli, Svenska sticktraditioner,
Karin Kahnlund

en helg

Hemslöjdsnytt

Anmälan öppnar 1 mars på
hemslojdeniskane.se/kurser

15–19 juli, Tovning,
Vera Frederiksen Zhotkevich

Shibori
Shibori är japanska och betyder
ungefär pressa, vrida, klämma
ihop. Det är en teknik där färg
i ett färgbad hindras att tränga
in i partier i tyget med hjälp av
nål, tråd, sömmar, vikningar och
knutar. I den här kursen mönstrar vi tygen med reservage med
stygn. Vi gör främst provlappar i

Sommarkurser 2019

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

22–26 juli Svepteknik,
Anders Isgren
29–31juli Tälj din egen nystpinne,
Nina Pommerenke
29 juli–2 aug, Bayeauxstygnet förr
och nu, Henriette Ousbäck
5–7 aug Karva bokstäver i trä,
Siri Knaevelsrud
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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.

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

Årsmöte och föreläsning

För 140 år sedan grundades
Klippans Yllefabrik av Jöns
Petter Magnusson. Klippan
Yllefabriks historia speglar på
många sätt textilindustrins utveckling i Sverige. Trots
tuffa tider för textilindustrin på
1980-talet lyckades företaget
finna nya möjligheter. Det är idag
ett etablerat företag som producerar och säljer filtar över
hela världen. Under föreläsningen kommer vi att få höra mer om
deras historia och framtidsvision.
Efter föreläsningen tar årsmötesförhandlingarna vid. Vi avslutar med utlottning av slöjdböcker mm.
Tid: ons 13 feb, kl. 18–20
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket
Helsingborg
I samarbete med
Stadsbiblioteket Helsingborg
Under våren kommer vi att följa
upp föreläsningen med ett studiebesök på Klippan Yllefabrik.
Mer information kommer.

Slöjdkafé på
Stadsbiblioteket

Vi stickar, virkar, broderar eller
slöjdar annat på Stadsbiblioteket
i Helsingborg. Kom och inspirera och låt dig inspireras av andra
slöjdintresserade.
Tid: tis 5 feb, ons 27 feb,
tor 21 mars, mån 8 april, tor 2
maj, mån 20 maj och tis 11 juni,
kl. 17–20
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Fika finns att köpa i Café Birger.

brodös med 25 års erfarenhet. Sedan sju 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 19 jan, kl. 11–17
Plats: Folkuniversitetet,
Gasverksg. 17
Kostnad: medlem 650 kr,
övriga 700 kr
Anmälan: senast 12 jan till
annakarin@drlie.se

OBS! Ta med symaskin.
I samarbete med Folkuniversitetet

I samarbete med
Stadsbiblioteket Helsingborg

Slöjdkafé på
Rosengårdens bibliotek

Vi fortsätter att träffas på Rosengårdens bibliotek till våren. Vi
stickar, virkar, broderar eller slöjdar annat.
Tid: månd 21 jan, 18 feb, 18 mars,
15 april och 13 maj, kl. 15–18.30
Plats: Rosengårdens bibliotek
Ingen kostnad, ingen anmälan
I samarbete med
Rosengårdens bibliotek

Fritt maskinbroderi –
inspirationsdag

Vi provar olika tekniker inom
maskinbroderi, t.ex. broderi på
broderi, sandwichteknik och broderi med ”försvinnande plast”.
Bettina Andersen är professionell
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Nålbindning – för nybörjare
och de som vill lära lite mer

Med hjälp av en nålbindningsnål och ullgarn kan du sy vackra
vantar, mössor och sockor. Tekniken är gammal, den användes
redan under vikingatiden. Nålbundna plagg går lätt att valka/
filta och ger ett varmt och nästan
outslitligt plagg.
Ledare: Helén Thorn Jönsson och
Katarina Thorn Jönsson
Tid: lör 26 jan, kl. 11–15
Plats: Folkuniversitetet, Gasverksg. 17
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Ta med: nålbindningsnål och ullgarn som passar till. NålbindHemslöjdsnytt

Helsingborgs Hemslöjdsgille
ningsnål av ben kan köpas av
kursledaren. Meddela vid anmälan om du vill köpa nål.
Anmälan: senast 19 jan till
evaml.mayo@gmail.com
I samarbete med Folkuniversitetet

Prova på skarvsöm och
dekoration

På kursen får du testa att sy
skarvsöm och dekorera med applikation och yllebroderi.
Ledare: Eva Lithell och Eva
Mattsson Lundblad
Tid: lör 9 feb, kl. 11–15
Plats: Folkuniversitetet, Gasverksg 17.
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
350 kr, inkl. material
Ta med: sybåge och sax
Anmälan: senast 31 jan till
Eva Mattsson Lundblad
evaml.mayo@gmail.com
I samarbete med Folkuniversitetet

Flamskvävnad – väv ett litet
smycke/hårspänne

Prova på-kurs för dig som vill
väva flamskt. Du kan låna vävram eller köpa billigt av kursledaren.
Ledare: Kristina Ignestam
Tid: lör 16 feb, kl. 10–15
Plats: Folkuniversitetet, Gasverksg. 17
Kostnad: medlem 250 kr, övriga
300 kr inkl. material
Anmälan: senast 9 feb till
annakarin@drlie.se
I samarbete med Folkuniversitetet

Rundstickat ok

Sticka ett vackert mönstrat ok
som på en islandströja. Du kan
sticka en tröja, kofta eller väst.
På kursen lär du dig hur du stickar ihop bål och ärmar till en tröja utan sömmar, hur du minskar i mönsterstickningen, hur du
stickar förkortade varv för bättre passform och hur du maskar
av ihop i stället för att sy. Förbered dig genom att sticka båldelen
och ärmarna upp till ärmhålen.
Om du vill göra en väst stickar du

bara båldelen.
Ledare: Anna-Clara Lindén
Tid: lör 16 mars, kl. 10–15
Plats: Folkuniversitetet,
Gasverksg 17
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Anmälan: senast 9 mars till
annaclara_linden@hotmail.com
I samarbete med Folkuniversitetet

Medlemsaktivitet:
fästfest med kavelfrans

Har du något arbete liggande, där
det bara är lite kvar att göra? Vill
du lära dig göra en kavelfrans?
Nu kan du passa på att t.ex. fästa
trådarna, träna på hur du kan sy
ihop stickat osynligt eller maska
av ihop. Du kan också göra en kavelfrans som dekoration eller avslutning på ett arbete. Samtidigt
kan du träffa andra medlemmar i
föreningen. Vi bjuder på fika.
Tid: lör 13 april, kl. 10–14
Plats: Folkuniversitetet, Gasverksg 17
Anmälan: senast 8 april till
annaclara_linden@hotmail.com
I samarbete med Folkuniversitetet

Rundstickade ok
Hemslöjdsnytt
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Hemslöjden Malmöhus
Plats: Staffanstorps bibliotek,
Torget 1
Ingen kostnad. Ingen anmälan.

Hemslöjden Malmöhus

Mer info: chrishallberg@hotmail.com

hemslojden.org/hemslojden-malmohus

070-964 69 97

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

Broderitorsdagar

I samarbete med
Staffanstorps bibliotek

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

Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift för 2019?
Slöjda ett minne för livet! Låt slöjden bli ett tillfälle att umgås över generationsgränserna. Barn och unga i sällskap med vuxen deltar gratis på vår
förenings aktiviteter.
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 du betalar för.

Årsmöte 2019

Medlemmarna i föreningen Hemslöjden Malmöhus kallas härmed
till Årsmöte. Motioner och förslag
ska vara styrelsen till handa senast 23 februari. De medlemmar
som anmäler sig till mötet deltar
även i dragningen i föreningens
lotteri av presentkort till Hemslöjdens butik.
Tid: lör 23 mars,
insläpp från kl. 10.30,
möte kl. 11
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Program: möte, lotteri, fika och
föredrag
Föredrag: Norska regnbågsfjäll
och OLEANAdrömmar.
Elisabeth Hamfelt visar bilder
och berättar om naturupplevelser
och studiebesök.
Anmälan: senast 14 mars
till Elisabeth Hamfelt
elisabeth,hamfelt@telia.com
070-390 19 72

Välkomna alla broderisugna! Ta
med eget broderi men vi kommer
också att testa olika stygn/tekniker vid varje tillfälle
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: torsd 31 jan, 28 feb, 21 mars,
25 april, alltid 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.
A nmälan: senast en vecka före
till annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

GarnGille i Lund

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 19 jan, 23 feb 16 mars,
13 april, 4 maj, alltid kl. 11–13
Plats: Limhamns Bibliotek,
Odeng. 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: 070-668 39 75
ingrid.rune.carlsson@telia.com

Garn kan användas till mycket. Vi som gillar garn ses och inspirerar varandra. Ta med ditt
projekt: broderi, stickning, virkning, knyppling, bandvävning,
spinnrock, slända, lappa & laga…
Sitt ner en stund och handarbeta
samtidigt som du kan få tips på
något nytt garnprojekt.
Tid: lörd 2 feb, 9 mars, 13 april,
18 maj alltid kl. 13–15
Plats: Utsikten, Lunds Stadsbibliotek, S:t Petri kyrkog. 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan.

GarnGille i Staffanstorp

070-390 19 72

Broderikafé på Limhamn

Vi som gillar garn ses och inspirerar varandra. Ta med ditt projekt: broderi, stickning, virkning,
knyppling, bandvävning, spinnrock, slända, lappa & laga… Sitt
ner en stund och handarbeta
samtidigt som du kan få tips på
något nytt garnprojekt.
Tid: tisd 22 jan, 5 feb, 19 feb, 5
mars , 19 mars, 2 april, 16 april,
14 maj, alltid kl. 17–19

Mer info: elisabeth.hamfelt@telia.com

I samarbete med
Lunds stadsbibliotek

forts. nästa sida.
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Hemslöjden Malmöhus

Skärtorsdag

Vi fortsätter med våra populära familjeträffar där vuxna, barn
och ungdomar täljer tillsammans
i färskt trä.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: torsd 7 feb, 7 mars, 4 april, 2
maj alltid 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
073-342 18 54

Socka toe-up

Med magic loop stickar vi vår
socka toe-up. Vi lär oss från
grunden hur man lägger upp och
hur man stickar hälen fleegle
heel. Du väljer om du vill sticka
en socka åt gången eller båda
sockarna samtidigt. Vi går igenom hur man stickar hälen german short row.
Ledare: Betina Appelquist Rosén
Tid: 9–10 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.200 kr, övriga 1.350 kr
Ta med: rundsticka 80–100 cm,
garn, sax och måttband
Anmälan: senast 4 feb
till annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

Börja sticka!

Stickskola för dig som alltid velat
lära dig att sticka men tyckt att
det verkat för krångligt. Vi går
igenom uppläggning, räta och aviga maskor, förkortningar och
enklare beskrivningar. Allt för
att du på egen hand i framtiden
skall våga dig på enklare projekt!
Ledare: Christina Hallberg
Tid: lör 2 mars, kl 10.30–15.30
Plats: verkstan i allmogehallen,
Kulturen i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: Medlem 650 kr, övriga 750 kr. Ett mindre kompendium ingår.
Hemslöjdsnytt

Ta med: rak eller rundsticka, pas-

sande garn, sax och måttband
Anmälan: senast 21 feb till
chrishallberg@hotmail.com

070-964 69 97

Sashiko broderi

Laga och dekorera kläder för
hand med den enkla broderitekniken sashiko. Vi jobbar på plagg
i ull och bomullsplagg som t.ex.
jeans. Snyggt, unikt, snabbt och
enkelt.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 3 mars, kl. 10.30–15.30
Plats: verkstan i allmogehallen,
Kulturen i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: medlem 850 kr,
övriga 950 kr
Ta med: sax, kläder i naturmaterial, jeans eller tröja som du vill
laga. Material finns till självkostnadspris.
Anmälan: senast 21 feb till

je påse. Vi gör även miljövänligt aromtätt tyg att sätta över
matburkarna i kylen, istället för
plastfolie.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 10 mars, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 750 kr,
övriga 850 kr, barn och
ungdomar gratis
Ta med: Återbrukstyg i olika kvalitéer, helst naturmaterial och
en bra sax. Symaskin + overlockmaskin finns på plats. Material
finns också att köpa till självkostnadspris.
Anmälan: senast 4 mars till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

m@monicapalmqvist.se

070-934 99 28

Tenntrådsarmband på spets
och skinn

Med tenntrådsbroderi/flätning,
pärlor, spets och skinn tillverkar
vi personliga armband.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: lör 9 mars, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 750 kr,
övriga 850 kr
Material: Info vid anmälan
Anmälan: senast 4 mars till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Zero waste – antiplastic!

En inspirerande workshop helt i
slöjdens och återbrukets tecken.
Vi syr påsar för olika ändamål:
lunchlådan, frukt, mellanmål,
förvaring till hörlurar, laddare
m.m. De tillverkas i vackra tyger
som linnedamast, jeans, tunn voaile m.m. som vi hittat, ärvt eller
köpt på loppis. Vi broderar sashiko eller trycker mönster på och
tvinnar snören att sätta i var12

Broderade vantväskor

Inspirerade av traditionella vantar från Sveriges alla hörn gör vi
små broderade väskor. Du komponerar din egen väska med
hjälp av ett rikt inspirationsmaterial som vi dukar upp. För att
skapa ditt eget personliga broderi finnas färdiga mönsterdelar
att plocka från. Kursen lämpar
sig både för nybörjare och erfarna brodöser.
Ledare: Katarina Bryggare och
Nina Roeraade
Tid: sön 24 mars, kl. 9–15
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 900 kr,
övriga 1.100 kr
Material: Broderimaterial finns
att köpa. Har du eget ullgarn ta
med det. Mer info om material
m.m kommer vid anmälan.

Hemslöjden Malmöhus / MittSkånes Hemslöjdsgille
Anmälan: senast 15 mars till

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Zhen xian bao – chinese
thread book

Vi gör en nål-tråd-bok med
många fack av finurligt vikt
papper. De kallas även chinese
thread book och ser enkla ut på
utsidan, men rymmer många fack
och lådor innanför omslaget.Du
får lära dig att vika olika varianter av fack och lådor och vi får
höra historien bakom syetuierna.
Du hinner tillverka ett fodral med
31 fack, hopfällt mått ca 13x21
cm. Inga förkunskaper krävs.
Ledare: Tomas Robefelt
Tid: 6–7 april, lör kl. 10–16,
sön kl. 9–15
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.600 kr,
övriga 1.700 kr
Ta med: Till ytteromslaget
behöver du ett tyg, typ lakansväv,
ca 25x50 cm. Man kan även använda mjuka papper som
t.ex. loktapapper. Papper och
verktyg finns på plats, men ta
gärna även med kniv, sax, falsben, papper och färger om du har.
Anmälan: senast 29 mars till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Make & remake

Årets julklapp 2018 blev återbrukade kläder och nu forsätter trenden. Kom på en workshop för att
fixa kläderna inför vår och sommar. Vi förnyar, lagar, ändrar,
pimpar och framför allt skapar vi
nytt med detaljer, broderi, sashiko, collage/lappar, band, spets.
Både kläder och accessoarer får
ett nytt liv. Välj att komma en av
dagarna eller båda.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: 27–28 april, kl. 10.30–15.30
Plats: verkstan i allmogehallen,
Kulturen i Lund, Tegnérplatsen

Kostnad: En dag medlem 850 kr,
en dag övriga 950 kr. Två dagar
medlem 1.650 kr, två dagar övriga 1.750 kr.
Ta med: kläder, accessoarer och
en bra sax! Symaskin + overlockmaskin finns på plats. Sybehör
som band, klisterväv, guldtråd,
lappar, broderigarn lin/bomull/
ull mm finns att köpa till självkostnadspris.
Anmälan: senast ons 17 april till

m@monicapalmqvist.se

070-934 99 28

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

Brodera med Brodöserna

Vi önskar er välkomna till ett
nytt slöjdår och hoppas att vi
ses på någon kurs eller något
evenemang under året.

Årsmöte

Årsmöte med föreläsning av
Rose-Marie Hallenberg om
Hemslöjdens resa i Norge.
Årsmötesförhandlingar och
lotteri för närvarande
medlemmar.
Tid: tis 12 feb, kl. 18.30
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv. 2 , Höör
Anmälan: senast 29 jan till
olsson.christel@telia.com
070-567 44 63.
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Vill du utforska stygnens magiska värld? Vi testar ovanliga och
vanliga stygn, enkla stygn och
några mer kluriga stygn.
Ledare: Christina Rassmus och
Christel Olsson
Tid: Varannan månd udda veckor
14 jan, 28 jan, 11 feb, 25 feb,
11 mars, 25 mars, 8 april,
6 maj, kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders, Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 500 kr/termin,
inkl. visst material
Ta med: sax, nålar och vad du tror
kan vara bra att ha
Anmälan: till
olsson.christel@telia.com

070-567 44 63.

Hemslöjdsnytt

MittSkånes Hemslöjdsförening

Fritt broderi från
komposition till stygn

Med inspiration av naturen får
du lära dig ett enkelt sätt att
formge ditt eget broderi. Vi klipper mönster i papper och testar
olika kompositioner, som sedan
överförs till tyg. Därefter väljer
du färger och broderar fritt med
ull- och lingarner.
Ledare: Hemslöjdskonsulent
Annhelén Olsson
Tid: tor 31 jan, kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 100 kr. Materialkostnad 60 kr betalas på plats
Ta med: sybåge, sax och nålar
med udd i olika grovlekar.
Anmälan: till

Slöjdkafé på Eslövs bibliotek

Vi träffas och broderar tillsammans. Gör färdigt eller påbörja
ett nytt arbete, fritt eller bundet.
Ledare: Christa Hedve
Tid: torsd 24 jan, 21 feb, 21 mars,
kl. 17–19
Plats: Eslövs bibliotek, Norreg. 9
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Kaffe och te finns till självkostnadspris.
Ta med: eget broderi

Slöjdkafé på Hörby Museum

Vi träffas och handarbetar tillsammans. Vi inspirerar och hjälper varandra. Stanna hela dagen
eller bara en stund.
Ledare: Rose-Marie Hallenberg
och Christa Hedve
Tid: torsd 7 feb, 14 mars och
11 april, kl. 14–18
Plats: Hörby Museum, Vallg. 5
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Kaffe och te finns till självkostnadspris.
Ta med: ditt pågående handarbete

Påskpyssel

Vi träffas och syr en kyckling, en
höna eller en tupp. Ställ fågeln på
bordet eller häng den i riset.
Ledare: Christel Olsson och
Christina Rassmus.
Tid: ons 20 mars, kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 200 kr, inkl material
och kaffe eller te
Ta med: sax, nålar och vad du tror
du behöver
Anmälan: till

christahedve@gmail.com

073–831 31 48

olsson.christel@telia.com

070-567 44 63

Slöjd- och Hantverksdagen

Söndag 12 maj är det åter dags
för den uppskattade Slöjd- och
Hantverksdagen på Bosjökloster
Slott. Du möter hantverkare i arbete, får chans att delta på workshops och hitta kurser och föreningar. Boka dagen så får du mer
information i nästa nummer av
Hemslöjdsnytt.
Är du hantverkare och sysslar du med något ovanligt hantverk, håller kurser eller vill
hålla en workshop under dagen. Hör gärna av dig. Det finns
plats för fler att visa upp spännande och intressanta hantverkstraditioner. Hör av dig
till olsson.christel@telia.com
070-567 44 63.

Hemslöjdsnytt

14

Staden Malmös Hemslöjdsförening

Gör något nytt av något
gammalt

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

Sy-LAN

Ta med dig dina syprojekt, testa nya symaskinen eller våga prova när du har andra omkring dig
som också kan sy – alla kan delta. Frukost, lunch och fika ingår så att du kan fokusera på ditt
skapande. Bolla idéer och få inspiration tillsammans med andra
sykunniga personer. På STPLN
finns projektplatser och stora tillklippningsbord. Föredrar du att
sticka eller virka så kan du såklart delta ändå!
Ledare: Hannah Runnqvist
Tid: 2–3 feb, lör kl. 9–19 sön
kl. 9–17. Du kan vara med så
länge du vill och orkar.
Plats: STPLN, Stapelbäddsg 3
Kostnad för hela helgen: Medlem
SMHF 600 kr, övriga 680 kr. 10%
rabatt på helgbiljett vid bokning
av minst två personer samtidigt.
Kostnad en dag: 400 kr.
Ta med: projekt och egen symaskin. Om du inte har symaskin,
hör av dig. Det finns ett begränsat antal att låna.
Anmälan: på
hemslojden.org/forening /
stadenmalmo/ eller eventbrite.
co.uk/e/sy-lan-biljetter-53266147481

Sydda böcker –
Slöjdhäng @Dye Lab Malmö

Prova på bokbindning. Vi kommer att tillverka sydda böcker
med hjälp av några olika tekniker
t.ex. japanskt bokbinderi eller en
dragspelsbok.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 9 feb, kl. 10–13
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog. 3
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem annan förening 100 kr,
övriga 150 kr. Materialkostnad
tillkommer och betalas på plats.
Ta med: Sax, linjal, blyertspenna
och falsben om du har. Ta också
med ev. specialpapper om du vill
använda det.
Anmälan och mer info:
adrienn@dyelabmalmo.com eller
swisha direkt till Adrienn
070-231 88 72 med meddelandet
SYDDA BÖCKER.
I samarbete med Dye Lab Malmö

Du kan också anmäla dig direkt
via swish-betalning till företags-

Välkommen till en kväll där vi
slöjdar smycken av återbruksmaterial. Med elkablar, plastflaskor
och papper gör vi smycken där
fantasin sätter gränserna. Material och fika finns på plats men
ta gärna med saker som trasiga
sladdar, knappar och annat som
du tror du kan ha nytta av.
Tid: 13 feb, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center,
Lilla Tor
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem annan förening 100 kr,
övriga 150 kr
Ta med: återbruksmaterial och
smyckestänger om du har
Anmälan på:
http://tinyurl.com/smhinspiration

Återvinn dina garnrester!

Välkommen till ett kreativt slöjdhäng där vi träffas och inspirerar till nya slöjdprojekt. Kanske
vill du byta material med någon? Det är också roligt om du
har egna tips på vad man kan
göra och kanske visa oss andra. Kontakta då gärna Marie Bjurén för ev. förberedelser
stadenmalmoshemslojd@gmail.com
Tid: 14 mars, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center,

Lilla Torg
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem annan förening 100 kr,
övriga 150 kr
Ta med: Ta med dina överblivna
nystan, små rester av broderitråd
och stick/virkgarn som ligger och
värmer hyllor och lådor där hemma. Även stickor, virknål, synål,
sax o.dyl. är bra att ha med. Vi
kommer att ha lite ”prova-på”
material på plats.
Anmälan: på
http://tinyurl.com/smhinspiration

swish 123-2222-073. Ange din
e‑postadress som meddelande.
Mer info:
hannah.runnqvist@gmail.com
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Staden Malmös Hemslöjdsförening / Söderslätts Hemslöjdsgille

Måla påskägg med vax

Tekniken finns på många håll i
Europa där man dekorerar urblåsta äggskal med en särskild
teknik med vax och äggfärg.
Kursledaren är konservator och
har jobbat många år på Museet
av Etnografi i Budapest som möbelmålare, och har en lång historia med traditionella tekniker. Adrienn från Dye Lab Malmö
kommer att hjälpa till och översätta från ungerska.
Ledare: János Gaál och Adrienn
Görgényi
Tid: lör 6 april, kl. 10–15
Plats: Dye Lab Malmö,
Eriksrog. 3
Kostnad: medlem 550 kr, övriga 475 kr. Allt material och verktyg ingår.
Ta med: Lunch. Kylskåp och mikrovågsugn finns
Anmälan och mer
info: adrienn@dyelabmalmo.com

I samarbete med Dye Lab Malmö

Dekorativ sashiko / boro

Sashiko är det japanska uttrycket för “små stick” och är en gammal teknik att med enkla förstygn brodera ihop flera lager tyg
för att lappa, laga, förstärka och/
eller dekorera textil med grafiska broderimönster. Under kvällen
provar du på sashiko-broderi på
lapp bredvid lapp och skapar på
så vis ett lite större tygstycke s.k.
boro. Av tygstycket kan du sedan
sy t.ex. väska eller kudde. Alternativt syr du en eller flera provlappar med sashiko-stygn i klassiska grafiska mönster.
Hemslöjdsnytt

Ledare: Hannah Runnqvist
Tid: tor 11 april, kl. 18–21
Plats: Malmö, lokal meddelas

senare.
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem annan förening 100 kr,
övriga 150 kr
Ta med om du har: tyglappar,
matt delbart broderigarn, en bit
resttyg att sy fast lapparna på
(boro), lång och tunn broderinål
med avlångt öga (så att tråden
går att trä igenom), sax, fingerborg. Annars finns material att
köpa och verktyg att låna.
Anmälan: på

http://tinyurl.com/smhinspiration

Korsstygn –
Slöjdhäng @Dye Lab Malmö

Vi kommer att brodera flera små
mönster och du kommer att få
en förståelse hur tekniken fungerar. Bli inspirerad av färgglada garn och bilder. Du kommer
att prova brodera med växtfärgat garn.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: ons 1 maj, kl. 10–13
Plats: Dye Lab Malmö,
Eriksrog. 3
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem annan förening 100 kr,
övriga 150 kr. Materialkostnad
tillkommer och betalas på plats.
Ta med: Sax, penna, rutat papper
och om du har broderigarn och
nål. Material finns på plats såväl
som te, kaffe och lite kakor.
Anmälan och mer info:

adrienn@dyelabmalmo.com eller

swisha direkt till Adrienn
070-231 88 72 med meddelande
BRODERI.
I samarbete med Dye Lab Malmö

Söderslätts
Hemslöjdsförening

----------

hemslojden.org/
soderslatts-hemslojdsforening
Kontakt soderslattshf@gmail.com
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

Årsmöte Söderslätts
Hemslöjdsförening

Tid: lör 9 feb, kl. 11–14
Plats: Hörsalen, Höllvikens
gamla bibliotek, Norra Lillv. 2B,
Höllviken

Medlemskvällar

Kom en stund eller stanna hela
tiden, gör som du har tid och
lust.
Ledare: Söderslätts HF styrelse
Tid: ons 30 jan, tor 28 feb,
ons 27 mars, tor 2 maj, kl. 18–21
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: medlem Söderslätts HF
gratis, övriga 50 kr
Ingen anmälan

Ta i trä –
familjedag och täljfest

Plats: Strandbaden i Falsterbo

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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Famljedag: Lör 16 feb, kl. 11–16
Vi täljer djur och odjur. Öppet
hus för hela familjen. från 7 år.
Ingen kostnad ingen anmälan.
Täljfest: Sön 17 feb

kl. 10–16. Slöjd, föredrag och

Söderslätts Hemslöjdsförening / Ängelholms Hemslöjdsgille
mingel för träslöjdsintresserade.
Minimiålder 13 år. Läs mer på
sid 4. Anmälan krävs och görs på
hemslojdeniskane.se/taljfest2019
I samarbete med
Falsterbo Strandbad och
Skånes Hemslöjdsförbund

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

TA I TRÄ vi täljer djur och odjur

Alla ni som har betalat medlemsavgift i Ängelholms Hemslöjdsgille för 2019 har chans att vinna i lotteriet med dragning på
årsmötet måndagen den 4 mars
kl 18 i Torgrummet på Biblioteket i
Ängelholm.
Extra vinster till er som kommer
på årsmötet!

Håll i, håll av, håll ut
Korsstygn för barn

En slöjddag för barn från 8 år
Ledare: Ida Liedholm och
Caroline Smith Molnar.
Tid: sön 3 mars, kl. 11–13
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 60 kr
Anmälan: till
soderslattshf@gmail.com

Syjunta på Strandbaden

Ta med handarbete och kom för
att sticka, virka och brodera.
Kom en stund eller stanna hela
tiden, gör som du har tid och lust.
Tid: lörd 16 mars och 1 juni,
kl. 12–15
Plats: Strandbaden i Falsterbo
Ingen kostnad, ingen anmälan

En berättelse om Twistin’ of
Sweden – ett företag som
arbetar med i huvudsak handvävda högkvalitativa inredningstextilier. Ann Elmdahl som står
bakom företaget föreläser,
visar bilder och alster. Se mer
på twistin.se
Hemslöjdsgillets årsmöte.
Dragning i medlemslotteriet.
Tid: mån 4 mars.
Förhandlingar kl 18.
Föreläsning kl. 19.
Plats: Torgrummet,
Stadsbiblioteket
Fri entré. Alla välkomna!

Broderikafé

Kom och brodera eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Hedvig WendelboHansson
Tid: månd 4 feb, 25 feb, 18 mars,
8 april, 29 april, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
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: tis 22 jan, tor 28 feb,
tis 26 mars, ons 24 april,
tis 14 maj, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget,
Ängelholm.
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Lysande smycken och
broderade kretsar

Med elektriskt ledande stygn
skapar vi lysande grannlåtsbroderi! Under kvällen visar Christian hur du med nål och elektriskt
ledande tråd kan brodera egna
kretsar med lysdioder. Dekorera sedan ditt alster med pärlor,
stygn och applikationer. Inga förkunskaper krävs och det kommer
finnas färdiga materialsatser för
de som inte vill skapa fritt.

I samarbete med
Falsterbo Strandbad

Skånskt yllebroderi

Ledare: Cecilia Persson
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: 1 500 kr.

Start i vår, mer info på
skansktyllebroderi.se
Vi reserverar oss för ändringar. Se
hemsidan för aktuell information.
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Ängelholms Hemslöjdsgille
Ledare: Christian Svensson
Tid: mån 28 jan, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,

övriga 200 kr
Materialkostnad: 100 kr för kom-

ponenterna.
Ta med: fingerborg, pärlor och annan grannlåt om du har
Anmälan: senast 19 jan till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

A–Ö i olika tekniker

Gör en bokstavsbok. Vi använder 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
Kostnad: 200 kr medlem, övriga
300 kr. Material tillkommer
Anmälan: senast 2 feb
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

Yllebroderi à 2019

Vi lär oss nya fria broderistygn,
tekniker och vi leker med färger
och mönster, när vi komponerar
oss ett eget yllebroderi anno 2019.
Vi piffar till och flörtar med det
gamla skånska yllebroderiet och
gör det till vårt alldeles egna!
Ledare: Hedvig WendelboHansson
Tid: lörd 9 och 23 mars, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 450 kr, övriga
600 kr. Material tillkommer
Ta med: Sybåge, märkpenna, vadmal, brodernålar, olika kvaliteter på brodergarn, pärlor, paljetter och band.
Anmälan: senast 22 feb till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

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 bottenlösa burken och
som sedermera fastnar med hjälp
av krympteknik. Vi påbörjar tillverkning av ett lock, som också
görs i torrt material. Vi kommer
även att tala om mönsterskärning.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: lör 16 mars, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 300 kr, övriga
400 kr. Material tillkommer med
80 kr.
Ta med: Kniv om du har.
Anmälan: senast 9 mars tilll
oxelman.marianne@gmail.com

Återbruk i textil

070-310 72 06

Har det blivit hål på knäet eller
behöver tröjan piffas upp? Täck
hålen med färgglada tyger, sy på
en fransad jeanslapp, låt dig inspireras av barnens teckningar eller låt nålen bestämma medan du syr. Vi trollar med nål, tråd
och tyg och du får ditt unika klädesplagg med hem.
Ledare: Zanne Puchleitner
Tid: tis 12 mars, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr. Material tillkommer.
Ta med: ett plagg, tygbitar, nål,
tråd och sax
Anmälan: senast 5 mars till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

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: 30 kr material ingår.
Anmälan: till

Tuppar, hönor & kycklingar

Av linne målat med limfärg skapar vi tuppar, hönor eller kycklingar. Dessa dekorerar vi med
fjädrar, tygremsor, pärlor, paljetter, schabloner m.m. Av ståltråd
böjer vi ben och fötter.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: tor 28 mars, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Hemslöjdsnytt

Krympburkar
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övriga 200 kr. Materialkostnad tillkommer.
Ta med: Sånt du tror kan användas att dekorera med. Annars finns allt på plats. Målat
linne och ståltråd 50 kr.
Anmälan: senast 21 mars till
oxelman.marianne@gmail.com

Östra Skånes
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane
Wiveca Vohnsen, ordf.
076-046 18 62 wivecavohnsen@hotmail.com

070-310 72 06

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

Bygga gärdsgård

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

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 de kan
smälta när du snor vidjan.
Spett och yxa om du har.
Anmälan: senast 29 mars till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Slöjda grönt

Vi slöjdar i vårens material
t.ex. björklövsmattor, gräskronor och girlanger.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: lör 15 juni, kl. 10–13
Plats: Oxelmans trädgård,
Storg 123, Ängelholm.
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Anmälan: senast 6 juni till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

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

Årsmöte

Östra Skånes Hemslöjdsförening håller sitt årsmöte torsdagen
21 mars, kl. 18.00 på Rökeriet,
Åhus. Personlig kallelse till medlemmar skickas ut. Välkomna!

Broderikafé i Kristianstad

Välkommen att träffa broderiintresserade vänner!
Tid: onsd, kl. 13–16
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.com/Brodericafe

Brodera bottensöm

Bottensöm är ett sätt att fylla
tomma ytor. Det finns en oändlig
variation på bottnar.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: lör 9 feb, kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda skola, Kyrkbacken 5, Ravlunda, Simrishamn
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
450 kr.
Ta med: eget material om du vill.
Det kan annars köpas av kursledaren som du når på
070-657 19 12. Ta även med sybåge sax och egen lunch. Fika
kommer finnas till självkostnadspris.
Anmälan: senast en
vecka före kursstart till
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61
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Tygtryck med linoleumblock
– upcycling

Du får lära dig att göra ett linoleumblock och hur du kan använda
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 betalas på plats
Ta med: tyg du vill trycka på
Anmälan: senast 26 jan till
margareth.persson@gmail.com

073-312 24

Hemslöjdsnytt

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Temari

Brodera lindade bollar i olika
mönster. Både nybörjare och fortsättare är välkomna.
Ledare: Kerstin Tobiasson
Tid: lör 23 feb, kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda skola,
Kyrkbacken 5, Ravlunda,
Simrishamn
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 450 kr
Ta med: Måttband, knappnålar
med glashuvud, broderinål, sax
och egen lunch. Fika kommer finnas till självkostnadspris.
Anmälan: senast en
vecka före kursstart till
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Silverarbete med tråd

Vi provar på silverarbete genom
att tillverka ett litet smycke med
hjälp av små ringar som sågas ut
från en tråd som är uppreglad.
Detta är en gammal teknik inom
smyckestillverkning där man inte
lödar utan fogar ihop ringar i ett
vackert mönster.
Ledare: Anita Ekenstierna
Tid: lör 9 mars, kl. 13–17
Plats: Ballingslöv
Kostnad: Medlem 300 kr, övriga
350 kr, inkl. fika. Materialkostnad ca 60 kr för ett par örhänge
och 100-150 kr för ett armband
betalas på plats.
Anmälan: senast 25 feb till
karin.c.h@hotmail.com

070-857 14 19

Skånskt yllebroderi

Färglära

Färglära är väldigt användbart
när du målar, broderar, väver eller stickar. Kursen lär dig vad
som händer med färgerna när
de sätts ihop. Vi tittar också på
Färgcirkeln.
Ledare: Ninni Ahlsell
Tid: lör 2 mars, kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda skola, Kyrkbacken 5, Ravlunda, Simrishamn
Ta med: Egen lunch. Fika och material kommer finnas till självkostnadspris.
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 450 kr
Anmälan: senast envecka före
kursstart till
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Hemslöjdsnytt

Brodera enligt gamla traditioner.
Modernt eller klassiskt. Kursen
vänder sig både till nybörjare och
vana brodöser.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: 23–24 mars, kl. 9.30–16
Plats: Vitaby Medborgarhus
Kostnad: medlem 800 kr, övriga
900 kr
Ta med: sax, sybåge och nålar
med spets. Material kan köpas av
kursledaren som du når på
070-657 19 12. Ta även med något till lunch. Fika kommer att
finnas till självkostnadspris.
Anmälan: senast en vecka före
kursstart till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61
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Brodera på ylle

Ulltyg, fina garner, skinn, pärlor, paljetter och band. Sagolika material till sagolika broderier på väskor och andra smågrejer.
Kursledaren kommer att visa er
sina senaste väskor som hon gjort
och gärna låter er inspireras av.
Det är enkla modeller där du
själv kan variera utsmyckningen
i det oändliga. Vi går igenom hur
man skissar och för över mönster
till tyg, lämpliga stygn och material. Därefter går mesta tiden åt
till att brodera och sy fast pärlor
och band.
Ledare: Anna Wengdin
Tid: 30–31 mars, lör kl. 10–17,
sön kl. 10–15
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Ö Vallg. 10, Kristianstad.
Kostnad: medlem 800 kr,
övriga 950 kr
Ta med: Sax, nålar med udd,
måttband, papper och penna.
Eget material om du har – kläde, garner, pärlor, paljetter och
band. Kursledaren har även med
sig mycket material som kan köpas på plats.
Frågor: maila kursledaren
anna@wengdin.se
Anmälan: senast 9 mars till

margareth.persson@gmail.com

073-312 24 24

Östra Skånes Hemslöjdsförening

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 m.m. som du vill.
Kursledaren hjälper dig att komponera och visar hur du ska sy.
Viss syvana krävs.
Ledare: Marita Trobäck
Tid: lör 6 april, kl. 10–16
Plats: Kristianstad, Koncensus
lokaler på Folkuniversitetet,
Götg. 6, Kristianstad
Kostnad: medlem 350 kr,
övriga 400 kr
Ta med: ditt broderi, matchande
tyg, foder, stadigt mellanlägg,
ev. blixtlås, tråd, vanliga sybehör (sax, nålar o.dyl.) och symaskin. Visst material kan köpas av
kursledaren.
Anmälan: senast 22 mars till
margareth.persson@gmail.com

073-312 24 24

en 5, Ravlunda, Simrishamn
Kostnad: 50 kr
Ta med: Material du tror kan passa. Fika kommer finnas till självkostnadspris.
Anmälan: senast en vecka före till
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Sashiko

Små stygn. Använd dig av förstygn. Laga något eller sy något
nytt. Kursledaren ställer i början
av året ut på Hemslöjden i Skåne,
Landskrona. Se sid 4.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: sön 14 april, kl 9.30–16
Plats: Ravlunda skola, Kyrkbacken 5, Ravlunda, Simrishamn
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
450 kr.
Ta med: något du kan laga, annars finns tyg. Egen lunch. Fika
kommer att finnas till självkostnadspris.
Anmälan: senast en vecka före till
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Slöjdloppis

Ta vara på detta fantastiska tillfälle att tömma skåpen och glädja någon som ser nya möjligheter
i ditt gamla slöjdmaterial. Endast
försäljning av material, redskap
och verktyg, inte färdiga alster.
Tid: lör 27 april, kl. 10–15
Plats: Norra Sandbys sockenstuga
Kostnad: Bordshyra för loppisförsäljning 100 kr. Gratis inträde.
Anmälan: senast 20 april till
wivecavohnsen@hotmail.com

076-046 18 62

Skånskt yllebroderi –
sommarkurs

Ledare: Annika Nilsson
Tid: 26–28 juni, kl 9.30–16
Plats: meddelas senare.
Kostnad: medlem 1050 kr, övri-

ga 1300 kr
Anmälan: senast 12 juni till
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Sashiko

Vi provar den japanska broderitekniken som bygger på förstygn.
Från början var Sashiko en lagnings- och förstärkningsteknik,
som mest broderades med vitt
bomullsgarn på indigofärgade tyger. Idag är det ett lustfyllt sätt
att brodera också på andra tyger
och med olika färger på garnet.
Ledare: Lena Andersson
Tid: lör 6 april, kl. 11–16
Plats: Hässleholms kulturhus
Kostnad: Medlem 300 kr, övriga
350 kr inkl. fika. Materialkostnad 40 kr betalas på plats.
Anmälan: senast 25 mars till
karin.c.h@hotmail.com

070-857 14 19

Kursavgifter betalas in senast en
vecka före kursstart på bankgiro.
889-1210

Påskskdekorationer

Gör något till påskrise eller annat hantverk till påsken. Vi kan
t.ex. nåltova eller dekorera ägg.
Ledare: vi hjälps åt
Tid: sön 7 april, kl. 9.30–14
Plats: Ravlunda skola, Kyrkback-

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.
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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

BOKTIPS!
15 feb kommer tre nya teknikhäften ut på Hemlöjdens
Förlag. De kommer förstås att finnas att köpa i vår skånska hemslöjdssbutik i Landskrona.

Lappa & Stoppa av Katarina Brieditis och Katarina

Evans, är två häften där du på olika sätt får idéer och tips
till hur du själv kan förlänga livet på dina kläder och förvandla dem till något extra.

Shibori av Eva Davidsson handlar om ett spännande
sätt att färga fram fantastiska mönster.

Med korsning och vridning genom Europa

av Inga-Lis Löfquist och Anna-Greta Persson
Kunskaperna i spetsknyppling med olika lokala traditioner finns över hela Europa inklusive Ryssland. I boken
beskrivs ett 40-tal olika spetsar med foto, historik, litteraturreferenser och andra kännetecken. Varje spets visas i
naturlig storlek, med historik och kännetecken samt upplysningar om redskap och material. Boken innehåller teknikbeskrivningar, referenser och sökordsregister som gör
den till en källa för vidare studier.

Skånes Lincentrum och Föreningen Skånelin
arrangerar

ATT GÖRA!

16 mars: Föreningen Skånelins årsmöte, kl. 10, på Skånes Lincentrum (Knutstorp).
6 april: lincafé kl 11–14 med spinncafé, visning av utställning och beredning av lin och hampa
13–14 april: kurs i linspinning kl 10–16, anmälan via
hemsidan skanelin.se
4 maj: lincafé kl 11–14 med spinncafé och familjearrangemang
Mer information och väganvisning finns på vår hemsida
skanelin.se

Svenska Vävstolsmuseet Glimåkra arrangerar:
19–20 feb Sportlovsaktivitet – vävning och hopprep
29 jan Konservburksslöjd
2 mars Tryck enkla tygtryck
9 och 23 mars Lust att brodera
26 mars Dioder och ledande tråd
5–7 april Spinn ditt eget garn
8–12 april Tyg till kläder
19–21 april Konstrunda och utställning
27 april Pilflätning
2–4 maj Taqueté med skaftväxling
9–11 maj Taqueté med skaftväxkling
17–19 maj Mönsterritning för damast
20–24 maj Ikat
28 maj Spinn på pinne
Läs mer på vavmuseum.se
Hemslöjdsnytt

Gillet Skånska Spetsar arrangerar

Kurser i Skånsk knyppling för nybörjare och vana knypplare. 16 feb, 13 april, 18 maj samt 22–26 juli.
Plats: Eslöv i vuxenskolans lokaler
För mer information och anmälan hör av dig till Therese Svensson 070-277 88 72, 044-23 81-01
therese.a.svensson@hassleholm.se
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HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

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

Du har väl inte missat att Skånes Hemslöjdsförbund har tagit fram en
egen väggkalender för 2019? Förutom kalenderblad innehåller den
12 säsongsanpassade slöjdbeskrivningar för ett hållbart tänk. Där
finns bland annat beskrivning på stickade disktrasar i hampa. Garnet
finns hos oss i många färger och är perfekt till trasor. Miljövänligt, hållbart och hygieniskt.
Marie-Louise von Schewen har gjort en helt ny dekoration, bara för
oss, på sina kaffe/te koppar. Den lilla koppen passar bra till espresso
och är en ny storlek. Handdukarna i mönstret rosenkrans kommer från
Twistin’ of Sweden.
För att lyckas med träskärning och karvsnitt är de bästa knivarna ett
måste. Nu har vi några av dem: skedknivar, täljknivar och karvsnittsknivar från Hans Karlsson, Sune Oskarsson och Klötzi.
Vardagshjälp på bästa sätt får du med linoljesåpa, trävax och spissvärta. Alla innehåller bara naturprodukter.
Känner du igen de vackra skålarna? Jo visst är de kända från TV, hos
Mandelmans och Ernst. Elisabeth Palm heter keramikern från
Österlen och du köper dem hos oss.
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Hemslöjdsnytt

Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
Avs: Skånesgamla
Hemslöjdsförbund
Landskrona
station
Box 1143
Österleden 10
221 05 LUND
261 35 Landskrona

BLI MEDLEM!

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

Som medlem får du

• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt
4 ggr/år hem i brevlådan

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

• 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/ostraskane

