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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 3/2019 
utkommer i mitten av juli. Material 
lämnas senast 10 juni 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: 
Slöjda bokstavligt! Under  
hösten ställer vi ut slöjdade ord 
och bokstäver på Hemslöjden i 
Skåne. Vill du vara med?  
Läs mer på sidan 4. 

Miku Maria Gustafsson har 
stickat den fina koftan och  
Elin Svanelind har fotograferat.

10 
juni

deadline
 hemslöjdsnytt 

nr 3/2019
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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. Boel Östlund-Elgström 070-318 23 06 
ull52@solbacken.se

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

Söderslätts Hemslöjdsförening 
ordf. Caroline Smith Molnar 
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

Ekonomi
Johanna Karlsson, ekonomiassistent 
johanna.karlsson@hemslojd.org

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

Eva Berg, butikschef t.o.m. 31 maj

Anna Wahlstedt, butikschef fr.o.m. 1 juni

KONTAKT

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 gemensamt på Facebook på hemslojdiskane

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
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AKTUELLT

AKTUELLT
Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund.

Spinnträffar 
För dig som gillar att spinna ordnar vi regel-
bundna spinnträffar, ungefär en gång/månad. 
Här kan du hitta andra spinnintresserade, 
utbyta erfarenheter och ha trevligt. Ta med 
dig egen spinnrock eller annat spinnredskap 
och något att spinna av. Om du är intresserad 
av att delta, kontakta Åsa Stentoft  
asa.stentoft@hemslojd.org 070-910 46 66

Hemslöjden i Skåne, Landskrona:
ons 24 april, kl. 18–21 
lör 18 maj, kl. 10–13

För tredje året arrangerar vi en drakflygarfest på 
Citadellsområdet i Landskrona. Alla är välkomna 
till Bastion Wrangel med sina drakar och picknick-
korgar. Om du inte har drake finns det möjlighet att 
bygga en tillsammans med våra duktiga instruktö-
rer. Vi hoppas på vackert väder med sol och lagom 
vind. I samarbete med Landskrona stad

DRAKFEST I 
LANDSKRONA
30 maj, kl. 12–15

7 september-19 oktober ställer vi ut  
slöjdade bokstäver, ord och meningar på 
Hemslöjden i Skåne, Landskrona

UPPROP! 
Slöjda något med text, och ställ ut det hos oss! Det kan 
vara något litet eller ett något stort (inom rimliga grän-
ser förstås) men det är ditt handgjorda skapande som 
ska stå i fokus. Alla material och tekniker är välkomna 
och alla får delta.

Regler: Ditt slöjdade föremål behöver inte vara nygjort 
men det måste vara både formgett och gjort av dig. Det 
kan dock vara ett föremål som någon annan gjort men 
som du dekorerat med t.ex. skuren dekor eller en  
broderad vers. Din text behöver inte innehålla något 
särskilt budskap men det måste vara mer än bara ett 
årtal eller initialer.

Inlämning: skicka eller lämna ditt alster till oss i 
Landskrona under perioden 12–31 augusti. Efter ut-
ställningsperioden är slut får du såklart tillbaka din 
slöjd igen. Vill du att vi skickar tillbaka ditt/dina föremål 
så måste du även bifoga porto eller frankerat emballa-
ge. Läs mer: hemslojdeniskane.se/slojdabokstavligt

Inspiration: Gå med i Facebookgruppen 
Slöjda bokstavligt och använd gärna/kolla in 
#slöjdabokstavligt på Instagram.

SLÖJDA 
BOKSTAVLIGT!
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Utställningen Utvalt går snart vidare till Blekinge och 
visas på Kulturcentrum i Ronneby 15 juni –1 september. 
Välkommen att delta på vernissage lördag 15 juni och en 
familjedag kring slöjd och vävning lördag 24 augusti. 

Vernissage och invigningsprogram 15 juni: 
Kl. 13 Invigning av Annhelén Olsson, verksamhetsledare 
för Skånes Hemslöjdsförbund och projektledare för Utvalt i 
Skåne 2017–2019. 
Kl. 14 Föreläsning av Karin Auran Frankenstein och 
Tomas Auran om projektet MarmorUll. 
Karin Auran Frankenstein och Tomas Auran tilldelades 
String Furniture AB:s stipendium för verket MarmorUll på 
30 000 kr i samband med att utställningen Utvalt 2018 hade 
vernissage på Form/Design Center i Malmö.

MarmorUll är en del av ett pågående arbete inom vilket vi 
undersöker och utvecklar metoder för att ta tillvara svensk 
ullråvara som i dagsläget kasseras. Vi undersöker hur 
material genererar eller förlorar värde och vilka mekanis-
mer som driver dessa processer. Ullen vi använder är en 
restprodukt från Tranås skinnberedning. Ullen blandas 
med kokt stärkelse och knådas till en tjock deg, massan 
färgas in med växtfärger. Degen pressas i formar för att 
sedan torkas och monteras i en träram.

Familjedag 24 augusti
Kl. 11.30–14.00 Slöjdworkshopa för hela familjen  
tillsammans med Slöjd i Blekinge.
Kl. 14 Föredrag Twistin´of Sweden – handvävd inrednings-
textil i naturmaterial. Föreläsning av Anne Elmdahl, en 
av tre i juryn som valde ut verken till utställningen Utvalt 
2018. Anne Elmdahl delar sin tid mellan det egna företaget 
Twistin´of Sweden och tjänsten på Sörmlands Museum som 
projektledare och butiksansvarig.
Twistin´of Sweden är en textilstudio som främst arbetar med 
handvävd inredningstextil. I textilierna används spännande 
material som gummi, björkvidjor, tunnaste hampafibrer, 
papper och ull som ger vackra och spännande texturer. 
Tekniken och materialen är kärnan. Experimentlusta, 
envishet och genuin hantverksskicklighet är drivkrafterna. 
twistin.se
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AKTUELLT

Vill du veta vad hemslöjdskonsulenterna gör? 
Ladda ner vår rikt illustrerade verk-
samhetsberättelse för 2018 på 
hemslojdeniskane.se/verksamhetsberattelse-2018

Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus | Österleden 10

hemslojdeniskane.se

Öppet
tis–fre 11–18
lör 10–14

Fantastiska 
 snitt

HUIPIL
av Eva Davidsson

Broderier med inspiration  
från Skåne och Mexico
27 april–20 juni 
Hemslöjden i Skåne, Landskrona

Fantastiska snitt – 
träslöjdssommar på Hemslöjden
AnneLie Karlsson, Beth Moen, Eva Hedberg, 
Nina Pommerenke, Siri Knaevelsrud och 
Ylva Göransson

29 juni–31 augusti
Hemslöjden i Skåne, Landskrona

Slöjd- och hantverksdagen  
på Bosjökloster Slott
Hemslöjdskonsulenterna medverkar 
tillsammans med MittSkånes  
Hemslöjdsförening på Slöjd- och 
hantverksdagen 12 maj. Vi kommer 
att tillverka festspiror! Kom och  
slöjda med oss! 
Tid: söndag 12 maj, kl. 10–16
Plats: Bosjökloster Slott
Missa heller inte föredraget med 
Bea Szenfeldt. 
Läs mer under MittSkånes  
Hemslöjdsförening på sid. 14.
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Anmälningar
Du anmäler dig på hemslojdeniskane.se/kurser. När du gjort din anmälan får du inom någon minut en bekräftelse 
på att vi tagit emot din anmälan. Får du inte det så kan du först titta om den ligger i din skräppostlåda, i andra hand 
kontaktar du kurser@hemslojden.se eller Åsa Stentoft 070-910 46 66. 
Anmälan är bindande, övriga anmälningsvillkor finns på hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. OBS! om inget an-
nat anges tillkommer materialkostnad som betalas på plats.

Kursrabatter
Du som är medlem i en hemslöjdsförening har 10 % 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 50 % rabatt på våra kurser.

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. 

slända/spinnrock om du har. Du 
kan också låna redskap under 
veckan.
Lärare: Lena Köster
Tid: 24–28 juni, kl. 10–16
Plats: Önnestad folkhögskola
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast 28 maj

Pilkorgsflätning
Fem dagar 
OBS! datumet 8-12 juli
Om du är nybörjare får du börja 
med att tillverka ett par runda 
korgar från grunden, och lära 
känna material, flättekniker och 
redskap. Du som gått en eller ett 
par kurser tidigare, kan prova 
på att göra ovala, eller kanske 
till och med fyrkantiga korgar. 
På kursen finns tillgång till både 
avskalad pil och pil med bark i 
olika färger.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 8–12 juli, kl. 9–16 
Plats: Önnestad folkhögskola 
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast: 28 maj

samt vikten av att hålla verkty-
gen vassa. Kursen vänder sig till 
både nybörjare till dig som kan 
svarva.
Lärare: Åke Landström
Tid: 24–28 juni,  
mån-tor kl. 10–16.30,  
fre kl. 10–14
Plats: Önnestad folkhögskola
Kostnad: 3 100 kr + svarvhyra  
1 250 kr
Anmälan: senast: 28 maj

Skånsk konstvävnad
Fulltecknad – reserplats finns

Spinna på rock och slända
Fem dagar
Vi spinner av den svenska  
ullen. Kursen ger dig kunskap 
om hela processen från ull till 
garn som du kan använda för 
stickning eller vävning. Olika 
ulltyper och ullsorter, sortering 
och piskning, tes, kamma eller 
karda ullen beroende på vilket 
garn du vill ha. Olika spinn-
tekniker, snoddvarvens bety-
delse och tvinningar. Olika 
efterbehandling påverkar också 
garnets utseende. Vi pratar 
också historik, får och ullens 
egenskaper. Teori och praktik. 
Vi arbetar individuellt och utgår 
från varje deltagare som får ar-
beta i sin egen takt för att vinna 
nya kunskaper. Ta med egen 

Träsvarvning 
enligt 
skärmetoden
Fem dagar
Under kursen dis-
ponerar du en egen 
svarv med tillhörande verktyg. 
Du lär dig den historiska tekni-
ken med skärande svarvning. I 
kursen ingår även uppsättnings-
metoder, val av virke, genom-
gång av utrustning och verktyg 

Sommarkurser på  
Önnestad folkhögskola
Vi har årligen sommarkurser i 
samarbete med Önnestad Folk-
högskola. Kurserna pågår  
måndag–fredag. Du kan bo och 
äta på skolan under kursveckan.  
Boendet har vandrarhemsstan-
dard med tillgång till kök. På 
hemslojdeniskane.se/kurser hit-
tar du en länk till mer information 
om boende och mat på folkhög-
skolan. Du betalar ditt boende på 
folkhögskolan.

Boendet bokar du i samband 
med anmälan via formuläret un-
der respektive kurs, eller kontakta 
skolan direkt på 044-78 50 100 
info@onnestadsfolkhogskola.se  
Bokning av rum måste göras se-
nast en månad innan kursen. Al-
la frågor om kurserna besvaras 
dock av hemslöjdskonsulent  
Åsa Stentoft se kontaktuppgifter 
ovan.
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Flamskvävning
Fem dagar
Flamskvävningen har sitt ur-
sprung i gobelängvävningen som 
kom till Skåne via Flandern. 
Väl här formades tekniken efter 
allmogens behov, möjligheter 
och smak, och vävdes som mest 
1750-1850. Du får lära dig grun-
derna i flamskvävning - uppsätt-
ning och vävning i ram. För att 
lära känna tekniken får du som 
är nybörjare väva detalj från 
en gammal förlaga. Ta med din 
egen vävram, vi har också några 
ramar att låna ut under kursen. 
Kursen vänder sig till både ny-
börjare och de som vävt flamsk 
tidigare.
Lärare: Marianne Asp
Tid: 8–12 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast  28 maj

Pilkorgsflätning
Fem dagar
Om du är nybörjare får du börja 
med att tillverka ett par runda 
korgar från grunden, och lära 
känna material, flättekniker och 
redskap. Du som gått en eller ett 

Sommarkurser på 
Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona

Att jobba med fritt broderi 
Fulltecknad

Skånskt yllebroderi 
Fem dagar
Kursen passar både dig som är 
nybörjare och dig som har tidi-
gare erfarenhet av att brode-
ra. Du får lära dig de stygn och 
bottensömmar som förekommer 
i skånskt yllebroderi, överföring 
av mönster från papper till tyg 
och olika slags monteringar. Vi 
tittar på äldre folkliga dynor 
från olika delar av Skåne.
Lärare: Eva Berg
Tid: 24–28 juni, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100kr
Anmälan: senast 28 maj

Glesrips
Sju dagar
Glesripsen har en tätare varp än 
vanliga tuskaftsmattor, utan att 
den täcker inslaget. Här sam-
spelar varp och inslag på ett fint 
sätt. I Glesripsen kan du variera 
mönstringen i din väv genom att 
mönstersolva på två eller flera 
partier med två kontrasterande 
färger. Till exempel att solva på 
två partier ger en rutig effekt. I 
en glesrips kan man med fördel 
använda tunnare bomullsväv-
garner som 8/2, 16/2 eller 30/2. 
Lin i varpen kombinerat med 

glesrips, färgeffekter och pana-
ma ger ytterligare möjligheter. 
Vi sätter upp åtta olika kvalitéer 
och varianter, testar, provar och 
kombinerar och känner in gles-
ripsens ”alla” egenskaper.
Lärare: Monica Hallén
Tid: 1–7 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 900 kr
Anmälan: senast 28 maj

Sticka med  
två färger
Fem dagar
Det här är kursen 
för dig som vill 
fördjupa dig ordentligt i möns-
terstickning med två färger! Vi 
kommer bland annat att gå ige-
nom olika sätt att hålla garnet 
för att få ett jämnt och snyggt 
resultat, hur du kan klippa upp 
din stickning för att till exempel 
skapa ett ärmhål eller sticka 
en kofta runt och sedan ta fram 
saxen utan oro. Det blir många 
tips och tricks som är tänkta 
att utveckla din stickteknik. 
Förkunskaper: kursen passar 
både dig som har provat att 
sticka med två färger och dig 
som vill lära dig grunderna. Du 
bör vara van att sticka runt med 
strumpstickor (eller magic loop-
tekniken med lång rundsticka).
Lärare: Ivar Asplund
Tid: 1–5 juli, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100kr
Anmälan: senast  28 maj

anmäl dig 
till kurserna på 

hemslojdeniskane.se/kurser

GLESRIPS STICKA MED TVÅ FÄRGER TOVNING
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par kurser tidigare, kan prova 
på att göra ovala, eller kanske 
till och med fyrkantiga korgar. 
På kursen finns tillgång till både 
avskalad pil och pil med bark i 
olika färger.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 15–19 juli, kl. 9–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 28 maj

Tovning
Fem dagar
Du får undersöka tovningens 
möjligheter, och göra mindre 
objekt eller teknikprov. I kursen 
ingår  tovningens teori, ullkun-
skap, grunder för komposition 
och flera tovningstekniker. Du 
får tova ett platt föremål med 
enkel dekor, ett tredimensionellt 
föremål med dekorelement i an-
nat än ull, ett föremål med 3D 
dekor. Till sist arbetar du med 
okardad ull och lära dig göra 
pälsimitationer, även kallade 
”vegetariska fällar”, dock i ett 
mindre format som passar som 
ett kuddfodral eller sittdyna. I 
det sista projektet kan du även 
släppa fantasin helt fritt och 
kombinera samtliga tekniker 
och färdigheter i ett och samma 
projekt. Du köper ett material-
paket med kardflor och lockar 
av svenska ull, finull, gobeläng, 
rya, gotland och allmogefår. Som 
extra tillbehör kan du använda 
återbrukstyg, linfibrer, silkes-
fibrer och garnrester. Kursen 
riktar sig främst till nybörjare 

och till dig som provat på att 
tova tidigare.
Lärare: Vera Frederiksen 
Zhotevich
Tid: 15–19 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast  28 maj

Sticktraditioner i Sverige
Fem dagar
Under kursen får du möjlighet 
att fördjupa dig i olika lokala 
sticktraditioner som vi hittar i 
Sverige. Vi tittar på vad som har 
stickats, vem som stickat, hur 
man stickat, i vilket material och 
tittar också på vilken ekonomisk 
och social betydelse stickningen 
haft runt om i landet. Du får 
möjlighet att själv provsticka 
olika material och tekniker. 
Kanske vill du använda dina 
prover till handledsvärmare eller 
påbörja ett större arbete. Efter 
kursen får du med dig en möns-
terbank att inspireras av i egna 
arbeten. Vi kommer att studera 
bl.a. binge från Halland, stick-
söm från Gotland, men också 
sticktraditionen i Hälsingland 
och Norrbotten.
Lärare: Karin Kahnlund
Tid: 22–26 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan senast: 28 maj

Svepteknik/
svepask
Fem dagar
På den här kursen 
får du lära dig grun-
derna i svepteknik. Vi gör askar 
av 3 mm spån/faner. Spånet ba-
sas i varmt vatten och böjs runt 
en form, sys ihop med björk- 
rötter och en botten passas in.  
Du kan också göra ett lock till  
asken. Du får också lära dig om 
ytbehandling och teoretiskt om 
hur man kan ta ut svepämnen 
från en stock. Verktyg/maskin 
som vi använder är täljkniv, 
japansågar, stämjärn, borrma-
skin och överhandsfräs. Det är en 
fördel om du har vana av dessa 
verktyg/maskiner.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 22–26 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast  28 maj

Tälj din egen nystpinne
Tre dagar
En tredagars kurs både för dig 
som är nybörjare och för dig som 
täljt lite innan, och vill lära dig 
mer. Vi arbetar i torrt trä med 
yxa, kniv och andra traditionella 
verktyg. Du får lära dig att tälja 
en nystpinne med djurmotiv som 
du sedan målar med linoljefärg 
på sista kursdagen.
Lärare: Nina Pomerenke
Tid: 29–31 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona

STICKTRADITIONER I SVERIGE SVEPTEKNIK NYSTPINNE
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Kostnad: 2 000 kr.
Anmälan: senast 28 maj

Kursledarpresentation
Nina Pommerenke är en av slöjdarna 
i sommarens träslöjdsutställning  
Fantastiska snitt, på Hemslöjden i 
Skåne. Hon kommer ursprungligen 
från Tyskland men bor nu i Småland. 
Hon älskar att skapa med sina hän-
der och är en passionerad textil-och 
träslöjdare. Hennes kärlek till träsni-
deriet väcktes under en utbildning i 
traditionell textilslöjd på Bäckedals 
folkhögskola i Härjedalen, där hon 
fick lära sig att tillverka textila red-
skap i trä. Idag kombinerar hon sina 
två passioner genom att tillverka tex-
tila redskap, bland annat nystpinnar.

Bayeauxstygnet förr och nu
Fem dagar
Bayeuxstygnet är en gammal 
anglosaxisk kombination av 
 bottensöm/läggsöm. Den har 
fått sitt namn efter den berömda 
Bayeuxtapeten från 1000-ta-
let där stygnet använts flitigt. 
Tekniken är lätt att lära sig och 
rolig att sy. På kursen kom-
mer du, efter att ha bekantat 
dig med själva stygnet, göra ett 
arbetsprov för att undersöka 
stygnets möjligheter, bygga upp 
intressanta ytor och pröva olika 
färgkombinationer och garnkva-
liteter. Därefter arbetar du med 
samma bild i två varianter, den 
ena sys mer traditionellt, den 
andra på ett fritt sätt. Du lär dig 
också att sy stygnet på olika vis 

som ger olika visuella uttryck, 
samt broderistygn som är bra 
att kombinera med bayeuxstyg-
net, exempelvis när man arbetar 
med bilder. Och naturligtvis 
kommer vi att titta ordentligt på 
den gåtfulla Bayeuxtapeten, vad 
den handlar om, hur och varför 
den broderades.
Lärare: Henriette Ousbäck
Tid: 29 juli–2 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast  28 maj

Fantasidjur av pinnar –
vuxen & barn tillsammans
Två dagar
Fantastiska djur slöjdas av barn 
och vuxna tillsammans. Det 
täljs, borras, spikas och skruvas 
i krokiga grenar, och aldrig förr 
skådade djur uppstår. Kursen är 
lämplig för barn 7-12 år i vuxens 
sällskap.
Lärare: Gunnar Jeppsson
Tid: 1–2 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: vuxen 1 600 kr + barn 
150 kr
Anmälan: senast  28 maj

Karva  
bokstäver i trä
Tre dagar
Skär ut dina egna 
hoppfulla ord. 
Kanske vet du precis vilket bud-
skap som ska pryda din vägg? 
Annars hjälps vi åt att hitta 
på fyndigheter att skylta med. 
Du får lära dig olika tekniker 
att skära bokstäver och dekor. 
Färdiga alster målar vi med 
oljefärg. Självklart kan man 
även dekorera andra föremål än 
skyltar, kanske har du en träslev 
hemma som behöver livas upp?
Lärare: Siri Knaevelsrud
Tid: 5–7 aug, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 2 000 kr
Anmälan: senast 28 maj

Kursledarpresentation
Siri Knaevelsrud en av slöjdarena 
som ställer ut på Hemslöjden i  
Skåne över sommaren. Missa inte 
detta! Hon är en multislöjdare och 
gillar både att sticka och väva, men 
hennes stora kärlek är träslöjden. 
Med en vass täljkniv i handen och 
färskt trä försvinner tid och rum. Hon 
täljer gärna varje dag och det blir allt 
möjligt. Om dagarna utbildar  
Siri sig till möbelsnickare. 
Hon säger ”Slöjden måste få vara 
hoppfull, krokig och tillåtande.  
Mina skyltar är just det, små färg-
glada affirmationer att minnas när 
världen känns grå.”

anmäl dig 
till kurserna på 

hemslojdeniskane.se/kurser

BAYEAUSTYGNET FÖRR & NU FANTISDJUR AV PINNAR KARVA BOKSTÄVER
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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

24–25 maj. Om du vill ta hem din 
festspira direkt, så går det natur-
ligtvis bra. Ta gärna med materi-
al till dekoration, om du har nå-
got hemma. Vi bjuder på fika.
Tid: tor 25 april, kl. 17–21
Plats: Folkuniversitetet,  
Gasverksg. 17
Anmälan: senast 22 april till 
annakarin@drlie.se
I samarbete med Folkuniversitetet

Brickvävt band med enkel 
mönstervariation 
Du får prova på att brickväva ett 
band där du varierar mönstret 
genom olika vridningar. Bandet 
kan du sedan använda till t ex 
ett nyckelband, ett skärp eller en 
väskrem. Information om vad du 
behöver för att väva ett band får 
du vid anmälan.
Ledare: Anna-Clara Lindén
Tid: sön 2 juni, kl 10–14
Plats: Folkuniversitetet,  
Gasverksg 17
Kostnad: medlem 200 kr, övriga 
250 kr
Anmälan: senast 26 maj till  
annaclara_linden@hotmail.com
I samarbete med Folkuniversitetet

Nationaldagsslöjda  
på Fredriksdal
Kom och slöjda en stund tillsam-
mans i den härliga miljön på 
Fredriksdal friluftsmuseum. Mer 
information kommer med e-post 
när det närmar sig.
Tid: tor 6 juni, kl. 10–17
Plats: Fredriksdals museer och 
trädgårdar

Slöjdkafé på 
Stadsbiblioteket
Vi stickar, virkar, broderar eller 
slöjdar annat på Stadsbiblioteket 
i Helsingborg. Kom och inspire-
ra och låt dig inspireras av andra 
slöjdintresserade.
Tid: tor 2 maj, mån 20 maj och tis 
11 juni, kl. 17–20 
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att 
köpa i Café Birger
I samarbete med  
Stadsbiblioteket Helsingborg

Slöjdkafé på  
Rosengårdens bibliotek
Sticka, virka, brodera eller slöjda 
annat något annat tillsammans 
på Rosengårdens bibliotek
Tid: mån 13 maj, kl. 15–18.30
Plats: Rosengårdens bibliotek
I samarbete med  
Rosengårdens bibliotek

Medlemsaktivitet:  
Tillverka en festspira 
Vi träffas och tillverkar fest- 
spiror av återbruksmaterial. 
Dessa ska sedan pryda lokaler-
na under SHR:s (Hemslöjdens 
riksförbund) årsstämma som i år 
hålls i Skåne, Landskrona  
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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

Slöjda ett minne för livet! Låt slöjden bli ett tillfälle att umgås över gene-
rationsgränserna. Barn och unga i sällskap med vuxen deltar gratis på vår 
förenings aktiviteter.

Alla anmälningar är bindande. Avanmälan senare än en vecka före kurs-
start debiteras.  Minst 5 deltagare/ kurs.  
Bankgiro: 5715-9246.  
Swish-nr: 123 413 6610. Glöm inte att ange vad det är du betalar för.

Broderitorsdagar
Välkomna alla broderisugna! Ta 
med eget broderi till säsongens 
sista broderitorsdag.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: tor 25 april, kl. 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,  
Landskrona
Kostnad: 100 kr, inkl. 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

Make & remake 
Årets julklapp 2018 blev återbru-
kade kläder och nu forsätter tren-
den. Kom på en workshop för att 
fixa kläderna inför vår och som-
mar. Vi förnyar, lagar, ändrar, 
pimpar och framför allt skapar vi 
nytt med detaljer, broderi, sashi-
ko, 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, 
övriga 950 kr
Kostnad två dagar: medlem  
1.650 kr, övriga 1.750 kr
Material: Ta med kläder, accesso-
arer och en bra sax! Symaskin + 
overlockmaskin finns på plats. Sy-

Välkomna att följa med till Hälsingland... 
och lite Dalarna!
29 aug–2 sep kommer vi att få njuta av vackra Hälsingegårdar som  
Erik-Anders och Kristoffers. Vi besöker Växbo Lin, Stenegård, Arbrå  
Folkhem, Återbrukshyttan, Trönö gamla kyrka, slöjdare och mycket mer! Vi  
reser med Thells bussar via Falun och i Malung besöker vi Täpp Lars  
Skinnverkstad och Fäbod för berättarkväll. Ett mer detaljerat program  
kommer när resan närmar sig.

Pris: medlem 7 500 kr, övriga 8 000 kr. Tillägg för enkelrum 1 400 kr. I priset 
ingår buss, fyra övernattningar, alla måltider och fika, guidade turer m.m.

För mer info och anmälan: kontakta Ann-Sofie Magnér 
annsofie.magner@me.com, 073-342 18 54
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GarnGille i Staffanstorp
Vi som gillar garn ses och inspi-
rerar varandra. Ta med ditt pro-
jekt: broderi, stickning, virkning, 
knyppling, bandvävning, spinn-
rock, slända, lappa & laga eller 
annat. Sitt ner en stund och job-
ba på det, samtidigt som du kan 
få tips på något nytt garnprojekt. 
Tid: tis 14 maj, 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

GarnGille i Lund
Garn kan användas till mycket. 
Vi som gillar garn ses och inspi-
rerar varandra. Ta med ditt pro-
jekt: broderi, stickning, virkning, 
knyppling, bandvävning, spinn-
rock, slända, lappa & laga eller 
annat. Sitt ner en stund och job-
ba på det, samtidigt som du kan 
få tips på något nytt garnprojekt.
Tid: lör 18 maj, kl. 13–15 
Plats: Utsikten, Lunds Stadsbib-
liotek, S:t Petri kyrkog. 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: 
elisabeth.hamfelt@telia.com 070-
390 19 72
I samarbete med 
Lunds stadsbibliotek

behör som band, klisterväv, guld-
tråd, lappar, broderigarn lin/
bomull/ull m.m. finns att köpa till 
självkostnadspris.
Anmälan: snarast till  
m@monicapalmqvist.se  
070-934 99 28

Skärtorsdag
Vi fortsätter med våra populä-
ra familjeträffar där vuxna, barn 
och ungdomar täljer tillsammans 
i färskt trä.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tor 2 maj, kl. 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,  
Landskrona
Kostnad: 100 kr, inkl. 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

Broderikafé på Limhamn
Ta med ditt broderi, köp en fika i 
kaffeautomaten och sitt ner i ge-
menskapen. Om du aldrig brode-
rat tidigare så visar vi dig gärna. 
Tid: lör 4 maj, kl. 11–13 
Plats: Limhamns Bibliotek, 
Odeng. 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: 070-668 39 75 
ingrid.rune.carlsson@telia.com 

Väska med möjligheter
Sy din egen Komebukuro – en 
väska till vardag och fest.  
Japansk tradition möter vårt 
svenska kulturarv. Vi tar tillva-
ra våra finaste lappar, tyger med 
minnen och påbörjade hand- 
arbeten och gör nya broderier,  
collage och syr sashikosöm m.m. 
En spännande workshop där vi 
inspirerar varandra.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 18 maj, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 750 kr för medlem,  
övriga 850 kr
Material: Ta med sax, linjal,  
lappar, tyg, gran m.m. Symaskin, 
strykjärn, broderigarn, lappar 
m.m. finns på plats.
Anmälan: senast 11 maj till 
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54
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MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

Boel Östlund-Elgström ordf.  
070-318 23 06 
ull52@solbacken.se

Christel Olsson v. ordf.  
ansvar för kursanmälningar  
070-567 44 63  
olsson.christel@telia.com

Ann-Margret Persson sekr.  
070-092 12 41 
annmargretp@outlook.com 

Föreningen har ny ordförande, som vi hälsar välkommen! Vill ni träffa  
henne och övriga styrelsen så finns vi på plats på Slöjd och Hantverksda-
gen 12 maj och på Kulturkvartersdagen 6 juni.

Det kan mycket väl dyka upp fler aktiviteter under sommaren. Håll koll på 
Facebook. Där heter vi MittSkånes hemslöjdsförening

Briochestickning 
Lär dig sticka 2-färgspatent, 
även kallat Brioche. Vi stickar 
runt, fram och tillbaka, gör ök-
ningar och minskningar samt lär 
oss läsa diagram. 
Ledare: Johanna Skoog, Sticka 
mera
Tid: lör 27 april, kl. 10–16
Plats: Vinden Kulturhuset  
Anders, Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 350 kr inkl kaffe och 
te. Du betalar kontant eller med 
swish under dagen.
Ta med: 2 garner i avvikande fär-
ger och stickor som passar gar-
net, ev lite större än normalt. Ta 
även med lunch om du vill, det 
finns inget att köpa i närheten.
Anmälan: snarast till 
olsson.christel@telia.com 

Gör ditt eget (hopp)rep!  
– barn och vuxna slöjdar 
tillsammans
Med enkla redskap slår vi rep av 
hampa, sisal och bomullsgarn, 
och med kniv och  grenar täljer 
vi handtag. Kursen är lämplig 
för barn från 7 år och i sällskap 
med vuxen.
Ledare: Ulrika Rask
Tid: lör 18 maj, kl. 10–14. Kaffe , 
te och saft ingår.
Plats: Trä- och metallslöjdssalen, 
Frostaskolan, Komministerg. 4, 
Hörby
Kostnad: 150 kr per familj. 
Material 75 kr / rep tillkommer 
och betalas på plats.
Ta med: Täljkniv om du har, an-
nars finns det att låna. Ta även 
med lunch. OBS: det finns inga 
möjligheter att värma mat.
Anmälan: senast 10 maj till 
olsson.christel@telia.com 

Kulturkvartersdagen
Vi finns representerade på Kul-
turkvartersdagen i Höör. Vårt 
tema är återbruk. Vi finns till-
sammans med andra kulturutö-
vare under dagen. 
Tid: tor 6 juni, kl.13–17
Plats: Berggrenska gården i Höör

Slöjd- och hantverksdagen: slöjd, workshops och 
föreläsning med Bea Szenfeld
För 5:e gången arrangerar vi Slöjd- och Hantverksdagen på  
Bosjökloster slott. Det blir som vanligt en heldag i hantverkets teck-
en. I år har vi glädjen att bjuda alla besökare på en föreläsning med 
Bea Szenfeld!. Bea är bl.a. känd för sina pappersklänningar. Du kom-
mer som vanligt också kunna prova på nya tekniker, gå på work-
shops, se skickliga hantverkare i arbete, hitta kurser och föreningar. 
Hemslöjdskonsulenterna i Skåne deltar med öppen verkstad där vi 
gör festspiror. Kom och hjälp oss bygga riktigt fina spiror! Vi visar 
mjuk och hård slöjd, gamla och nya tekniker, traditionell- nytänkande 
och återbrukad slöjd. Tider och program finns på bosjokloster.se
Tid: sön 12 maj, kl. 10–16
Plats: Bosjökloster Slott och trädgårdar
Kostnad: inträde till hantverksdagen 100 kr, eller köp ett årskort för 
150 kr. 
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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

Mer info och anmälan: Boka 
din plats genom att anmä-
la dig och betala in avgif-
ten. Anmälan görs direkt till 
adrienn@dyelabmalmo.com Betal-
ning sker med swish/banknr. 
Nummer får du vid anmälan. 
Ingen återbetalning vid avbok-
ning senare än 7 dagar före  
evenemanget.
I samarbete med Dye Lab Malmö

Blocktryck @Dye Lab Malmö 
Vi kommer att använda träblock 
från Indien för att trycka på tyg/
papper och potatis för att skapa 
eget mönster. Tekniken kan an-
vändas för att återanvända gam-
la grejor och ge dem ett nytt liv. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: tor 30 maj, kl. 17.30–20.30
Plats: Dye Lab Malmö, Eriks-
rog. 3
Kostnad: medlem SMHF 250 kr, 
medlem annan förening 275 kr, 
övriga 300 kr. Material ingår
Ta med: tyg, sax, förkläde
Mer info och anmälan: Boka 
din plats genom att anmä-
la dig och betala in avgif-
ten. Anmälan görs direkt till 
adrienn@dyelabmalmo.com Betal-
ning sker med swish/banknr. 
Nummer får du vid anmälan. 
Ingen återbetalning vid avbok-
ning senare än 7 dagar före eve-
nemanget.
I samarbete med Dye Lab Malmö

serar svenskheten och rasism. 
Tid: 8 maj, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center, Lil-
la Torg 9
Kostnad: medlem SMHF 50kr, 
medlem annan förening 100 kr, 
övriga 150 kr 
Anmälan på: 
http://tinyurl.com/smhinspiration

Skapa en fascinator  
@Dye Lab Malmö 
Vi gör fascinator med fjädrar, 
band, knappar och pärlor. Fasci-
natorn är en fint dekorerad hår-
bonad som man kan se till ex-
empel under hästlopp i Ascot, 
England. En fin idé till bröllop 
och fest. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 18 maj, kl.10–17
Plats: Dye Lab Malmö, Eriks-
rog. 3
Kostnad: Medlem SMHF 575 kr, 
medlem annan förening 600 kr, 
övriga 625 kr. Material ingår.
Ta med: fjädrar, fina band, pär-
lor, knappar, sax. Om du vill ta 
med lunch finns kylskåp och mik-
rovågsugn.

Staden Malmös Hemslöjdsförening

Skapa med resin 
@Dye Lab Malmö 
Vi kommer att skapa smycken 
med ett tvåkomponents epoxy-
resin. Epoxyresin är en flytande 
resin som härdas under 24 tim-
mar så vi träffas två gånger. Med 
hjälp av mallar kommer vi att 
skapa flera cabochon, brosch och 
knappar. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: tor 2 maj, kl. 17.30–20.30 och 
fre 3 maj, kl. 17.30–20.30
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksro-
gatan 3
Kostnad: medlem SMHF 575 kr, 
medlem annan förening 600 kr, 
övriga 625 kr (inkl material- 
kostnad)
Mer info och anmälan: Boka din 
plats genom att anmäla dig och 
betala in avgiften. Anmälan görs 
till adrienn@dyelabmalmo.com  
Betalning sker med swish/
banknr som du får vid anmälan. 
Ingen återbetalning vid av- 
+bokning senare än 7 dagar före 
evenemanget. 
I samarbete med Dye Lab Malmö

Föreläsning –  
Peter Johansson 
Peter Johansson utforskade 
svenskheten i sitt tidiga konst-
närskap. I skulpturer och in-
stallationer arbetar han med de 
svenska företeelserna dala- 
hästar, kurbits, falukorv, folk-
dans, röda stugor och problemati-
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Vid mindre än 3 anmälda ställs 
kursen in. Kursbetalningen sker 
i samband med anmälan. Ingen 

återbetalning vid avbokning 
senare än 7 dagar före 

evenemanget.

Sy espadrilles  
@Dye Lab Malmö 
Vi syr ett par espadrilles med 
egenvalt tyg, till exempel blå-
tryckta tyger, Liberty m.m.  
Espadrilles är skor som passar 
bra för sommaren och tyget på 
dem är utbytbart. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 1 juni kl 10-18
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog 3
Kostnad: medlem SMHF 675 kr, 
medlem annan förening 700 kr, 
övriga 725 kr. Material ingår.
Ta med: tyg, sytråd i tygets färg, 
tygsax, knappnålar. Om du vill 
ta med lunch finns kylskåp och 
mikrovågsugn.
Mer info och anmälan: Boka 
din plats genom att anmä-
la dig och betala in avgif-
ten. Anmälan görs direkt 
till adrienn@dyelabmalmo.com Be-
talning sker med swish/banknr 
och nummer får du vid anmälan. 
Ingen återbetalning vid avbok-
ning senare än 7 dagar före eve-
nemanget. 
I samarbete med Dye Lab Malmö

World Wide  
Knit In Public Day
Vi firar WWKIPD på Form De-
sign Centers gård. Ta med ditt 
projekt och sitt med oss på går-
den på Form DesignCenter (in-
omhus vid regn). Form bjuder på 
en kopp kaffe vid uppvisande av 
stickning. SMHF utlovar stick-
quiz med fina priser i samarbe-
te med sticka.org och StickOpp i 
Malmö.

Tid: 8 juni kl. 11–14
Plats: Form/Design Center,  
Lilla Torg 9
Ingen kostnad
Anmäl er gärna på 
http://tinyurl.com/smhinspiration 

Sommaravslutning SMHF
Vi träffas och slöjdar ihop inför 
sommaren. Staden Malmös Hem-
slöjdsförening bjuder på tårta för 
att fira föreningens födelsedag. 
Tema för avslutningen kommer 
senare. Håll koll på facebookeve-
nemanget för att hålla er uppda-
terade. 
Tid: 12 juni kl. 11–14
Plats: Kommer senare beroende 
på tema 
Ingen kostnad men anmäl er gärna 
på http://tinyurl.com/smhinspiration

Ecoprint @Dye Lab Malmö 
Lär dig att trycka tyger med 
blommor och löv. Kursen kommer 
att täcka grunderna i ‘Ecoprint’ 
och ger dig en introduktion till 
färgning med växter. Du kommer 
att få en förståelse för ecoprint-
processen och du kommer att 
kunna experimentera och trycka 
på tyg/papper. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 29 juni, kl. 10–18
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog 3
Kostnad: medlem SMHF 775 kr, 
medlem annan förening 800 kr, 
övriga 825 kr. Materialkostnad 
på 200 kr tillkommer. Extra ma-
terial finns att köpa på plats.
Anmälan: Boka din plats genom 
att anmäla dig och betala in av-
giften. Anmälan görs direkt till 
adrienn@dyelabmalmo.com Betal-
ning sker med swish/banknr. och 
nummer får du vid anmälan. Ing-
en återbetalning vid avbokning 
senare än 7 dagar före evene-
manget.
I samarbete med Dye Lab Malmö

Växtfärgning och Shibori  
@Dye Lab Malmö 
Lär dig att färga tyger med väx-
ter, löv och saker från köket. 
Workshopen kommer att täcka 
grunderna i växtfärgning och ger 
dig en bild av den historiska bak-
grunden. Du kommer att få skapa 
mönster på tyg/sjal med hjälp av 
Shiboritekniken.
Efter workshopen har du fått en 
förståelse för processen och du 
kommer att kunna experimente-
ra vidare och färga ditt eget tyg, 
garn, spets och dina kläder. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 13 juli, kl. 10–17
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog 3
Kostnad: medlem SMHF 775 kr, 
medlem annan förening 800 kr, 
övriga 825 kr. Materialkostnad på 
200 kr tillkommer. Extra material 
finns att köpa på plats.
Anmälan: Boka din plats genom 
att anmäla dig och betala in av-
giften. Anmälan görs direkt till 
adrienn@dyelabmalmo.com Betal-
ning sker med swish/banknr och 
nummer får du vid anmälan. Ing-
en återbetalning vid avbokning  
senare än 7 dagar före  
evenemanget. 
I samarbete med Dye Lab Malmö
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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
Boel Åsemo

----------

 Söderslätts Hemslöjdsgille

Stick-, virk- och broderihelg
Mycket god mat i rättan tid och i 
gott sällskap.
Låter det trevligt så hör av dig för 
mer information. 
Ledare: Mona Nilsson
Tid: 27–28 april, lör kl. 10–sent, 
sön kl. 10–16
Plats: Norregård i Falsterbo
Kostnad: 1 095 kr
Anmälan: till info@garnhornan.com

Medlemskväll
Kom en stund eller stanna hela 
tiden, gör som du har tid och lust.
Ledare: Söderslätts Hemslöjdsför-
enings styrelse
Tid: tor 2 maj, kl. 18–21
Plats: Mellangatan 22, Skanör.
Kostnad: medlem Söderslätts 
Hemslöjdsförening gratis,  
övriga 50 kr. Ingen anmälan

Prova på för barn. Virka, 
sticka eller brodera
Ledare: Ida Liedholm och  
Caroline Smith Molnar
Tid: sön 5 maj kl. 10–13
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 60 kr
För barn från 8 år
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: lör 1 juni kl. 12–15
Plats: Strandbaden i Falsterbo
Ingen kostnad, ingen anmälan 
I samarbete med 
Falsterbo Strandbad

Prova bottensöm
Ledare: Cecilia Persson.
Tid: lör 27 april, kl. 11–14
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 200 kr. Material ingår.
Ta med: sybåge och nål om du 
har, annars finns det att köpa på 
plats
Anmälan: senast 20 april till 
cecilia@mellangatan.se

Med reservation för ändringar. Besök gärna vår hemsida för aktuell  
informationen. hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Virka sommarens  
finaste stråhatt
Ledare: Mona Nilsson
Tid: tor 25 april, kl. 18–21
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 550 kr. Material ingår.
Ta med: virknål nr 3 eller nr 31/2
Fika kommer att finnas till själv-
kostnadspris.
Välj sandfärgat eller svart garn 
vid anmälan.
Anmälan: snarast till 
soderslattshf@gmail.com
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 Ängelholms Hemslöjdsgille

Ängelholms Hemslöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

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

Våra aktiviteter hålls i Ängelholm om inget annat anges.

Aktuella adresser
Ibland skickar gillet ut info via medlemsregistret.  Kontrollera därför att 
era e-mailadresser är aktuella. Kom ihåg att alltid anmäla ändringar (även 
postadresser) till oxelman.marianne@gmail.com

Stickkafé
Vi stickar, virkar eller vad du vill. 
Tillsammans ger vi varandra tips 
och råd. 
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: ons 24 april, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06 

Slöjda feststänger
Vi skapar vackra feststänger till 
bordsdekoration.
Ledare: Gun och Hedvig  
Wendelbo-Hansson
Tid: tor 25 april, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga 
200 kr. Om du kan tänka dig att 
låna ut din feststång till hemslöj-
dens Riksstämma som i år hålls i 
Skåne, Landskrona 24–25 maj så 
deltar du utan kostnad.
Ta med: Sax, band och sådant du 
ev. vill pryda med. Annars finns 
allt på plats.
Anmälan: snarast till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Vi gratulerar vinnarna i vårt medlemslotteri!

Vinst nr 1  Näverburk, Sune Oskarsson, Chatarina Strandqvist
Vinst nr 2  Två muggar, keramik, Marie-Louise von Schewen, Bodil Englund
Vinst nr 3  Mobil, papper, Helena Pettersson, Marianne Oxelman
Vinst nr 4  Prenumeration ett år på Hemslöjd, Gun Malmkvist
Vinst nr 5  Kniv, Sune Oskarsson, Laila Paulsson
Vinst nr 6  Svepask, Kajsa Rosén
Vinst nr 7  Handduk, Twistin, Ann Elmdahl, Marita Jönsson
Vinst nr 8  Slev, Dietrich Staemmler, Wivianne Ericsson
Vinst nr 9  Ljusstake, smide, Agneta Kjellberg
Vinst nr 10  Spillkum, keramik, Elisabet Palm, Ingrid Lindberg
Vinst nr 11  Handduk, Växbo Lin, Marianne Löwerot
Vinst nr 12  Korg, pil, stor, Birgitta Ottosson   
Vinst nr 13  Korg, pil, liten, Lena Malmberg
Vinst nr 14  Valfri aktivitet i gillet under 2019, Rose-Marie Karlsson
Vinst nr 15  Bok, Eva Runfjord  
Vinst nr 16  Bok, Lisbeth Gunulf Andersson
Vinst nr 17  Bok, Margareta Reck
Vinst nr 18  Bok, Christina Norström
Vinst nr 19  Bok, Wivianne Ericsson
Vinst nr 20  Bok, Bitte Kjellgren
Vinst nr 21  Anteckningsbok, Agneta Karlsson
Vinst nr 22  Anteckningsbok, Birgitta Persson
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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

Ängelholms Hemslöjdsgille

Stickkafé med 
tvåändsstickning
Vi stickar, virkar eller vad du vill. 
Tillsammans ger vi varandra tips 
och råd. Anna-Clara Lindén gäs-
tar oss och visar tvåändsstick-
ning för den som vill. 
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: tis 14 maj, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Lock till krympburkar
För dig som tidigare har slöjdat 
en krympburk med Bo Giliusson, 
kommer här en dag för att  
tillverkar lock.
Ledare: Slöjdare Bo Giliusson
Tid: lör 27 april, kl. 10–15
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 200 kr, övriga 
250 kr. Materialkostnad tillkom-
mer med 80 kr.
Ta med: kniv och skedkniv, om 
du har
Anmälan: snarast 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: mån 29 april, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06 

Lysande smycken och 
broderade kretsar
Lysande smycken och brodera-
de kretsar. Med elektriskt ledan-
de stygn skapar vi lysande grann-
låtsbroderi! Under kvällen visar 
Christian Svensson hur du med 
nål och elektriskt ledande tråd 
kan brodera egna kretsar med 
lysdioder. Dekorera sedan ditt al-

ster med pärlor, stygn och app-
likationer. Inga förkunskaper 
krävs och det kommer finnas fär-
diga materialsatser för de som 
inte vill skapa fritt.
Ledare: Christian Svensson
Tid: tor 2 maj, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 150 kr,  
övriga 200 kr. Materialkostnad 
100 kr tillkommer.
Ta med: fingerborg, pärlor och an-
nan grannlåt om du har
Anmälan: senast 25 april till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Trådtjack
Lär dig bocka och böja föremål av 
ståltråd. Vi går igenom två vanli-
ga tekniker. Är du nybörjare kan 
du göra en ljusstake eller bröd-
nagg. Vill du ta det ett steg vida-
re så gör du ett grytunderlägg 
eller ett liten fat. 
Ledare: Hemslöjdskonsulent  
Sofia Månsson
Tid: mån 6 maj, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, 
övriga 200 kr
Materialkostnad: 30 kr
Ta med: tänger av olika slag om 
du har
Anmälan: senast 1 maj 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.
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Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane

Wiveca Vohnsen, 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

Smygmaskvirkning
Lär dig smygmaskvirkning, hör 
om virkningens historia och dess 
komplicerade ställning inom 
hemslöjdsrörelsen. Du kommer 
lära dig skillnaderna mellan 
smygmaskvirkning och ”vanlig” 
virkning. Smygmaskvirkning har 
historiskt använts inom allmo-
gen till främst vantar men även 
till mössor och sjalar/hjärtvärma-
re. Det är en teknik som ger ett 
fint ganska tjockt resultat som 
påminner om tvåändstickat eller 
nålbundet och lämpar sig för van-
tar. Smygmaskvirkningen skiljer 
sig från ”vanlig” virkning så till-
vida att de föremål som hittats är 
av ull och du virkar bäst med en 
lite annan typ av nål.
Ledare: hemslöjdskonsulent  
Anna-Lisa Persson
Tid: tis 7 maj, kl. 18–21
Plats: Studiefrämjandet,  
Vattug. 2, Hässleholm
Kostnad: medlem 200 kr, ö 
vriga 250 kr
Anmälan: snarast till 
karin.c.h@hotmail.com  
070-857 14 19

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 an-
vänds i skinnsömnad. Sedan ger 
vi oss i kast med att sy hand-
ledsvärmare som kan dekore-
ras med kantband, applikationer, 
knappar mm.
Ledare: Karin Håkansson
Tid: lör 4 maj, kl. 10–16
Plats: Hässleholms kulturhus
Kostnad: medlem 350 kr, övriga 
400 kr. I deltagaravgiften ingår 
provlappar av fårskinn, skinnå-
lar och tråd. Materialkostnad för 
handledsvärmare 250 kr tillkom-
mer ev.
Ta med: Fingerborg och en spet-
sig vass sax av lite mindre mo-
dell. Material till handledsvär-
mare kan tas med eget eller 
köpas på plats (färdigutskur-
na fårskinnsbitar, eget val av de-
koration som t ex kantband och 
skinnbitar/ylletyg i olika färg). 
Fika ingår men ta med lunch om 
du önskar. 
Anmälan: snarast till 
karin.c.h@hotmail.com
070-857 14 19

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Broderikafé i Kristianstad
Välkommen att träffa broderiin-
tresserade vänner! Ingen kost-
nad, ingen anmälan, kom när du 
kan. Ta med eget broderi.
Tid: onsdagar kl. 13–16
Plats: Regionmuseet Kristianstad
Mer info: 070-820 22 05 
karin.g.selander@gmail.com

Slöjdloppis
Ta vara på detta fantastiska till-
fälle att tömma skåpen och gläd-
ja 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 loppisför-
säljning 100 kr. Gratis inträde.
Anmälan: snarast till 
wivecavohnsen@hotmail.com  
076-046 18 62 
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Skånskt yllebroderi – 
sommarkurs
Ledare: Annika Nilsson
Tid: 26–28 juni, kl 9.30–16
Plats: Friden, Södra Mellby
Kostnad: medlem 1 050 kr,  
övriga 1300 kr
Anmälan: senast 12 juni till 
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Sashiko
Små stygn. Använd dig av för-
stygn. Laga något eller sy nå-
got nytt. 
Ledare: Takao Momiyama
Tid: sön 18 maj, kl 9.30–16
Plats: Ravlunda skola, Kyrk- 
backen 5, Ravlunda, Simrishamn
Kostnad: medlem 400 kr, övriga 
450 kr.
Ta med: något du kan laga, an-
nars finns tyg. Egen lunch. Fika 
kommer att finnas till självkost-
nadspris.
Anmälan: senast en vecka före till 
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Gräskronor.
Vi plockar försommarens vackra 
gräs och gör fina gräskronor eller 
annan prydnad.
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: 15 juni, kl. 10–15
Plats: Hovdala slott, Hässleholm
Kostnad: Medlem 350 kr, övri-
ga 380 kr. Materialkostnad 30 kr 
tillkommer.
Ta med: Sax och sittunderlag. 
Möjlighet att köpa lunch finns.
Anmälan: senast 7 juni till 
wivecavohnsen@hotmail.com
076-046-18 62

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.

Östra Skånes Hemslöjdsförening
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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

Svenska Vävstolsmuseet Glimåkra arrangerar:
Utställningar 
5 maj – 25 juni Blått och vitt 
Blått och vitt med inspiration från 1700-talet blir textili-
er till ett nutida hem. VÄVmagasinet i samarbete med Åsa 
Pärson, Winnie Poulsen och Gisela von Weisz.
30 juni – 10 september 
Lin och stål 
Möten mellan textil och material i vävar och broderier. 
Textilkonstnär Gudrun Söderholm. 

Kurser
27 april Fläta pil till din trädgård
Ledare Eva Persson
2-4 maj Taqueté med skaftväxling  
Ledare Nina Floderus

9-11 maj Taqueté med skaftväxling 
Ledare Nina Floderus

17-19 maj Mönsterritning för damast 
Ledare Winnie Poulsen

20-24 maj Ikat 
Ledare Winnie Poulsen

7-9 juni Färgmöten 
Ledare Kerstin Askert

15-18 juni Tekniker för trasmattor 
Ledare Marie Rolander 

10-11 augusti och 16-18 aug Nybörjar- och fortsätt-
ningskurs i vävning 
Ledare Karin Wallin

26-30 augusti Väva med silke 
Ledare Winnie Poulsen

Läs mer på vavmuseum.se eller kontakta  
kurser@vavmuseum.se 

Skånes Lincentrum och  
Föreningen Skånelin arrangerar
4 maj: lincafé kl 11–14 med spinncafé och familje-
arrangemang
Mer information och väganvisning finns på vår  
hemsida skanelin.se

ATT GÖRA!

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 
handdukar. Också de som har något litet hål el-
ler fläck. Blir extra glad om jag får veta historien 
om tygerna. Jag betalar frakten.  
Ann-Charlotte Larsson 070-689 83 39 

Sugen på slöjd? 
Kärleksoro, livskransar och berättarkronor i  
Hovdalas Orangeri. Konservburkar, textil, kola-
papper, pärlor och annat smått och gott...  
Vi slöjdar hela helgen 
Tid: 10-11 augusti
Ledare: Anette Lundin och Eva Persson
Vill du vara med? Frågor och anmälan till 
hej.evap@gmail.com
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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

Det var mycket längesedan det kom ut en bok om näver-
slöjd. Nu finns en helt ny av Emma Dahlqvist. Näver är ett 
högaktuellt och hållbart naturmaterial. I boken får du lära 
hur man skördar näver och beskrivningar till ett 20-tal 
projekt. Vi har lite näver att sälja i Hemslöjdsbutiken.

Några av våra mest sålda böcker just nu är de som hand-
lar om att Lappa och Laga och Stoppa.
Dessutom har vi väldigt vackra stoppsvampar som Sune 
Oskarsson har svarvat till oss. 
Med Shibori skapar du fantastiska mönster på ett enkelt 
sätt. Eva Davidsson ska ha både utställning och kurs hos 
oss.

Vi har haft turen att komma över en liten ljuvlig byrå fylld 
med bokstavsband. Här finns nästan alla kombinationer 
från alfabetet. Vi säljer dem styckvis, 5 kr/st och skickar 
gärna.
Det finns siffror också. Det mesta är rött och vitt men det 
finns några svarta/vita.

I sommar har vi  
utökade öppettider: 
1 juni-31aug öppet 
mån-fre kl. 11-18 och lör kl. 10–14

Personalförändringar
I vår går butikschef Eva Berg i pen-
sion. Från och med 1 juni är ny  
butikschef Anna Wahlstedt. Ni kan 
träffa Anna redan under maj månad 
i butiken då hon kommer arbeta 
parallelt med Eva ett tag. Eva Berg 
fortsätter hålla i våra populära ylle-
broderikurser och ni ser henne säkert 
lite då och då även i butiken. 



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/mittskanes-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

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


