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Hemslöjdsnytt ges ut av Skånes
Hemslöjdsförbund och förmedlar
information från hemslöjdskonsulenterna, hemslöjdsföreningarna och Hemslöjdens
butik i Landskrona.
Adress:
Skånes Hemslöjdsförbund,
Landskrona gamla stationhus,
Österleden 10
261 35 Landskrona.
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.

På omslaget:
Kofta stickad av Anna Bauer som
håller kurs i Hönsestrikk på
Hemslöjden i Skåne i september.
Hönsestrikk är en friare form av
berättade mönsterstickning som
har sitt ursprung i 1970-talets
Danmark. Karaktäristiskt är de
färgglada mönsterbårderna och de
instickade personliga och politiska
budskapen. Läs mer om Anna och
kursen på sid 7..

16
sept
deadline
hemslöjdsnytt
nr 4/2019

Nästa nummer: Nummer 4/2019
utkommer i mitten av oktober.
Material lämnas senast 16 sept
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

Hemslöjdsföreningarna

E-post: info@hemslojdeniskane.se

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

Annhelén Olsson, verksamhetsledare
070-211 43 93 annhelen.olsson@hemslojd.org
Anna-Lisa Persson, textil slöjd, kursvverksamheten
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
Sofia Månsson hård slöjd, kommunikation
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojd.org

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

Ekonomi

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

Johanna Karlsson, ekonomiassistent
johanna.karlsson@hemslojd.org

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

Hemslöjdens butik i Landskrona
Hemslöjden Skåne AB

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

Nätbutik: hemslojdenskane.se
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
Anna Wahlstedt, 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 gemensamt på Facebook på hemslojdiskane
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Hemslöjdsnytt

AKTUELLT

AKTUELLT
Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund.

Fantastiska snitt
29 juni–31 augusti

Träslöjdssommar på Hemslöjden i Skåne
AnneLie Karlsson • Beth Moen • Eva Hedberg
Nina Pommerenke • Siri Knaevelsrud
Ylva Göransson

I samband
med isommarens
träslöjdsutställningÖppet
arrangeras slöjddemonstrationer under tre lördagar.
Hemslöjden
Skåne
gamla stationshus
Österleden
10
mån–fre
11–18
3, 17 Landskrona
och 31 augusti
kan du| träffa
slöjdare
i arbete
i utställningen.
För mer detaljer om vilka trälör 10–14
hemslojdeniskane.se
slöjdare
som finns på plats vid vilken dag se hemslojdeniskane.se/fantastiska-snitt
Hemslöjdsnytt
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Personalförändringar på
Skånes Hemslöjdsförbund

Utställningen Utvalt i Skåne visas på Kulturcentrum
Ronneby Konsthall i Bleikninge t.o.m. 1 september.

Efter sommaren går hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft i pension.
Hennes tjänst efterträds av AnnaLisa Persson. Vi hoppas återse Åsa
i olika sammanhang ändå.

Familjedag 24 augusti
Kl. 11.30–14.00 Slöjdworkshop för hela familjen
tillsammans med Slöjd i Blekinge.
Kl. 14 Föredrag Twistin’ of Sweden – handvävd
inredningstextil 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.
Läs mer om
Twisin’ på
twistin.se

BOKSTAVLIGT SLÖJDAT
7 sep–19 okt,
Hemslöjden i Skåne

VILL DU
SLÖJDA
BOKSTAVLIGT!

Vare sig du ställer ut eller inte så är du
välkommen till invingningen av utställningen, lör 7 sept! Program för dagen finns på
hemslojdeniskane.se när det närmar sig.

Slöjda något med text, och ställ ut det hos oss! Det kan vara något litet
eller ett något stort (inom rimliga gränser 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
Skånes Hemslöjdsförbund, Landskrona gamla stationshus, Österleden
10, 261 35 Landksrona. Senast 31 augusti måste vi ha ditt bidrag.
Efter utställningsperioden 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 emballage. Läs mer:
hemslojdeniskane.se/slojdabokstavligt
Inspiration: Gå med i Facebookgruppen Slöjda bokstavligt och använd gärna/kolla in #slöjdabokstavligt på Instagram.
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Hemslöjdsnytt

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

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 Anna-Lisa Persson 070-302 35 25 Anmälan är bindande, övriga anmälningsvillkor finns på hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. OBS! om inget annat anges tillkommer materialkostnad
som betalas på plats.

Kursrabatter

Du som är medlem i en hemslöjdsförening har 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.

Folkdräktssömnad
Terminskurser

Du väljer själv vad du vill sy.
Antingen kan du sy till din folkdräkt eller utföra reparationer
och ändringar på den. Eller så
kan du välja att sy ett nytt plagg
inspirerat av folkliga dräkter,
exempelvis ett livstycke att ha till
jeansen eller en särk, byxor eller
väst. Kontakta Gillis innan kursen startar för att diskutera vad
du behöver för material.
Lärare: Gillis Jimheden
Plats: Bygdegården i Förslöv
Kostnad: 3.100 kr

grupp O

Tid: onsdagar kl. 12.30–17

21 aug, 11 sep, 2 okt, 23 okt,
27 nov och 4 dec
Anmälan: senast 26 juli

känsla av hur fritt och personligt
detta folkliga broderi är.
Lärare: Eva Berg
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.900 kr

Grupp JT

Tid: Fem tisdagar under hösten

och fem under våren kl. 18–21
3 sept , 17 sep, 1 okt, 15 okt och
29 okt. Vårterminens datum
meddelas senare
Anmälan: senast 14 aug

Grupp UO

Tid: Fem onsdagar under hösten

och fem under våren kl. 14–16.30
11 sept, 25 sep, 9 okt, 23 okt och
6 nov. Vårens datum meddelas
senare
Anmälan: senast 21 aug

grupp M

Grupp UT

31 aug, 21 sep, 19 okt, 9 nov och
23 nov.
Anmälan: senast 2 aug

fem under våren kl. 18.30–21
10 sep, 24 sept, 8 okt, 22 okt
och 5 nov. Vårens kursdatum
meddelas senare
Anmälan: senast 21 aug

Tid: lördagar kl. 9.30–15.30

Skånskt yllebroderi
Läsårskurser

Är du nybörjare får du lära dig
hur du överför ett mönster till
tyg, de olika stygnen som förekommer i skånskt yllebroderi
och lite om monteringar. Du som
broderat skånskt yllebroderi tidigare får hjälp att komma vidare.
Vi inspirerar varandra och tittar
på gamla broderier för att få en
Hemslöjdsnytt

Tid: Fem tisd under hösten och

Skånskt
yllebroderi

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.
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Material kan du köpa av kursledaren eller ta med påbörjat
arbete.
Lärare: Kristina Persson
Tid: 14–15 sep, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Regionförbund
Skåne, Fabriksg. 2, Lund
Kostnad: 1.600 kr
Ta med: sybåge om du har, och
sax, papper och penna.
Anmälan: senast 22 aug

Hönsestrikk

Hönsestrikk är en friare form av
berättade mönsterstickning som
har sitt ursprung i 1970-talets
Danmark. Karaktäristiskt är de
färgglada mönsterbårderna och de
instickade personliga och politiska
budskapen. Under senare år har
Hönsestrikk hittat nya uttryck i
gerillaslöjden. Hönsestrikk är ren
okynnesstickning, utan pekpinnar
och där du har möjlighet att släppa loss och frossa i färger mönster
och fylla din stickning med eget
innehåll. Kursinnehåll: historien
bakom hönsestrikk och hur hönsestrikk hittat nya uttryck i gerillaslöjden, inspiration, tekniktips,
fallgropar, mönsterkavalkad och
självklart mycket stickning.
Lärare: Anna Bauer
Tid: 14–15 sep, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 21 aug

HÖNSESTRIKK

BRODERA PÅ YLLE

BRODERA DIN OMGIVNING

Om kursledaren: Anna Bauer

Om kursledaren: Karin Derland

kunskap om hur ni kan skapa
ert eget mönster utifrån inspirationsbilder som ni tar med till
kurstillfället, samt ett nytt perspektiv för hur broderade bilder
kan skapas.
Lärare: Elin Petronella Couvin
Tid: 28–29 sep, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 11 sep

är textilkonstnär utbildad på HDK,
bosatt och verksam i Göteborg.
Förutom stickning arbetar hon
också med broderi, tryck, kostym
och konstpedagogik. I höst kommer
hennes bok Hönsestrikk a love story
– Sticka mönster på ditt sätt ut

Brodera fritt på ylle

Karin Derland är textilkonstnär och broderar på ylle med
en mängd olika material och
tekniker. I kursen Brodera
fritt på ylle får du följa med in
i Karins värld, lära dig mer om
hur hon ser på broderi och hur
hon arbetar. Karin går igenom
hur du kan tänka kring inspiration, komposition, färgval och
material när du broderar på ylle.
Arbetstekniskt ligger fokus på
applikationsteknik, tips kring
mönsteröverföring av detaljer,
hur du kan arbeta med kartongmallar, olika typer av stygn,
garner och material som pärlor,
speglar, snoddar mm. Kursen
passar både nybörjare och mer
erfarna och är ett bra tillfälle att
hämta inspiration! Karin kommer att ha med sig egna broderier och indiska broderier för
visning och inspiration.
Lärare: Karin Derland
Tid: 21–22 sep, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 4 september
Foto: Jenny Unnegård ur boken
Brodera fritt på ylle

är textilkonstnär och författare till
den nyutkomna boken Brodera fritt
på ylle. Konstskolestudier inom
teckning, måleri, grafik, screentryck
och skulptur tillsammans med
många års erfarenhet av tidningsoch magasinslayout ligger till
grund för hennes särpräglade
uttryck. För Karin är broderiet
främst ett konstnärligt medium
och hon utgår inte från detaljerade
skisser utan låter broderierna växa
fram successivt. Karin blandar
applikationer och mängder av
stygntekniker med material som
ull, lin, silke, bomull, band, papper,
speglar och pärlor.

Fritt broderi –
brodera din omgivning

Kliar dina fingrar efter nya
kreativa utmaningar? Är du nyfiken på hur du kan skapa egna
mönster från din omgivning
med nål och tråd? Här lär du dig
hur du kan omvandla foton och
teckningar till färdiga broderier.
Det finns inga begränsningar
för vad broderi som konstmedium kan skapa. Ni kommer att få
en modern inblick i hur man kan
ta ett steg från de traditionella
teknikerna och istället fokusera
på resultatet. Hur påverkar
riktning på stygnen, tjocklek
på tråden samt färgkombinationer det slutliga resultatet?
Hur kan olika texturer skapas
utan avancerade tekniker, utan
endast utgå från hur ett fåtal
kan kombineras och överlappas?
Efter kursen kommer ni att ha
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Om kursledaren: Elin startade

sin broderikarriär i Paris tillsammans
med sin man Charles. Under de
senaste två åren har paret hållit
i kurser runt om i Europa samt
lärt ut broderi till 1000+ elever
via sina nätkurser och mönster
på charlesandelin.com Deras
broderier fokuserar på omgivningen
med nål och tråd. Deras arbete
uppmärksammades tidigt på sociala
medier, framförallt Instagram,
där de nu har närmare 230 000
följare gemensamt. De delar
dagligen inspiration och inblickar
i sina arbetsprocesser och hur de
med penna och papper skapar
nya motiv som sedan förs över
till trådmålningar. Utöver sitt
konstärliga skapande driver de
även en podcast show som heter
Charles and Elin. Följ deras arbete
på instagram @petronella.art och
@_charleshenry_

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser
Hemslöjdsnytt

TÄLJNING...

Täljning –
klyva smått,
hugga tunt

En kurs i grundläggande täljning
med kniv och skedkniv. Under
kursen gör vi hållbara köksredskap och skedar av färskt trä
med skurna ytor. Du lär dig att
det är viktigt att stanna till och
lägga vikt vid själva ämnet och
hur härligt (och arbetsbesparande det är) att lära sig fintäljning
med yxa.
Lärare: Niklas Karlsson,
Tid: 12–13 okt, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 18 sep

Om kursledaren: Niklas

Karlsson är träsnidare från Ljusdal
i Hälsingland. På senare år har han
koncentrerat sig på skedar och
köksredskap, och har tagit fram ett
särskilt plastsaneringskit för köket.
Niklas håller kurser på Sätergläntan
och har skrivit boken The Art
of Whittling, Konsten att tälja.
ahardslojdlife.se

Folkdräkt –
sömnad av livstycke

Under kursens två dagar studerar vi livstycken ur hemslöjdens
samling och låter oss inspireras
till egna livstycken. Vi pratar
om det folkliga livstyckets funktion och utveckling och tittar på
detaljer och material, färg och
form bland samlingens olika
livstycken. Under helgen påbörjar du ett livstycke till din dräkt
eller skapar ett eget livstycke
Hemslöjdsnytt

SY LIVSTYCKE

NUNOTOVNING

med inspiration från den folkliga
skånska kulturen.
Lärare: Maja Satz
Tid: 12–13 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1 600 kr
Anmälan: senast 18 sep

Om kursledaren: Maja Sats

är utbildad på Sätergläntans
sömnadsutbildning. Hon driver idag
ett företag där hon syr folkdräkter
och historiska kläder samt håller
kurser. Hon har arbetat med sina
händer hela livet och använder
sömnaden som ett sätt att utforska
gångna tider.

Virkad mönstermagi

Med utgångspunkt i mormorsrutan visar Maria hur du med
hjälp av de virkade rutorna kan
skapa spännande mönster som
bland annat leder tankarna till
blomrabatter, kypertväv, afrikanska tyger och 1950-talet. Du
kan välja mellan ett 20-tal mönster och flera färdiga produkter
som kudde, väska, matta och filt.
Det finns tydliga virkdiagram
som gör det lätt att virka rätt.
Svårighetsgraden i projekten
varierar så även du med stor
virkvana utmanas! En viss
virkvana rekommenderas för att
kunna tillgodogöra sig kursen.
Du kommer virka stolpar, fastmaskor, luftmaskor och en och
annan smygmaska!
Lärare: Maria Gullberg
Tid: 19–20 okt, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 2 okt
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Nuno –
att tova med ull och siden

På den här kursen får du prova
olika sätt att blanda ull med andra material för att skapa spännande ytor. I nuno-tovningen
tovar vi in ull i tyger av exempelvis siden för att göra textilier
som både är luftiga, värmande
och glänsande. Men det går även
att blanda ullen med grövre tyg
för att gör exempelvis väskor
eller underlag för fritt broderi.
Det går även att arbeta med lösa
fibrer av silke och lin, antingen
för att göra skulpturer, skålar,
eller mjuka sjalar.
Lärare: Erik Torstensson
Tid: 26–27 oktober, kl. 10–16
Plats Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 9 okt

Om kursledaren: Erik Torstensson

jobbar i ett mellanland av
hantverksmässighet och konceptuell
textilkonst. I hans utställningar
står ofta figurer, textila skulpturer
eller installationer i centrum. Erik
har frilansat som pedagog sedan
2012 med tovning, färgning och
handspinning som specialområden.
Erik har ställt ut på bland annat
Gotlands konstmuseum och Not
Quite och är representerad på
Statens Konstråd. Han har jobbat
pedagogiskt på bland annat Röhsska
museet och Liljevalchs konsthall.
manofwool.com

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

BOKBINDERI

Enkelt bokbinderi

Du får lära dig enkelt bokbinderi
och tillverka flera modeller, både
häftade och vikta böcker. Några
kommer att ha fickor där saker
kan förvaras, ett par kan användas som provböcker till papper
eller textila prover. Du får göra
både små och större modeller,
några i traditionellt format och
andra mera innovativa bokformat. När kursen är slut kommer
du ha tillverkat 12 modeller.. Det
kommer att användas mycket
papper, lite kartong men nästan
inget lim. Ta gärna med sådant
som du sparar på, till exempel
små tygbitar, knappar, papperslappar/ brev eller annat som du
vill förvara i böcker/fickor.
Lärare: Eva Hejdström
Tid: 9–10 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 23 okt

Lädersömnad

Grundkurs i handsömnad i läder
- sömnadsteknik,
verktygsanvändning,
färgning och ytbehandling samt
punsning av mönster. Du börjar
med provsömnad och att sy till
exempel ett enkelt fodral eller
bälte. Därefter kan du utveckla
egna idéer genom att vika en modell i kartong, och sedan skära
till lädret.
Lärare: Mikael Hellner
Tid: 16–17 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr.

LÄDERSÖMNAD

Materialkostnad tillkommer
och betalas på plats. Kostnaden
beror på vad du vill göra. Läder
kostar ca 150 kr/kvadrat fot
(= 30 x 30 cm).
Ta med: metallsyl, puns, sysporre, kniv (typ rakbladskniv) och
kantskärare om du har.
Anmälan: senast 30 okt

Tvistsöm

Upptäck den skånska tvistsömmen som den broderades av
allmogen, utan pekpinnar, pilar
och regler. Du får lära dig hur
stygnet används för att ge olika
effekter och hur du broderar
tvist i fria former. Stygnet är
mycket ålderdomligt och finns
belagt i Sverige sedan medeltiden. På kursen får du en historisk tillbakablick och veta varför
det heter tvist. Vi provar att
brodera med olika material.
Lärare: Eva Berg
Tid: 16–17 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Ta med: (om du har, annars finns
det att köpa) sax, trubbiga tapetserinålar nr 20 och 22, 1-tr och/
eller 2-tr ullgarn, lingarn 16/2,
tvistväv, räknelinne, 8 tr/cm,
rutpapper om du vill göra egna
mönster.
Anmälan: senast 30 okt

Kom igång
och tälj

En rolig och inspirerande grundkurs i
täljning där vi börjar enkelt men
ökar på svårighetsgraden allt eftersom. Kursen passar också dig
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KOM IGÅNG OCH TÄLJ

som är lite mer van att tälja. Du
får lära dig tälja med kniv och yxa
i färskt trä. Andra verktyg och
redskap som du också kommer att
använda är spräckjärn, bandkniv,
täljhäst och japanska dragsågar.
Vi går igenom täljtekniken som
olika knivgrepp, klyvning, kapning, materialkännedom och formens betydelse för föremålet samt
enklare ytbehandling. Det finns
föremål att inspireras av: slevar,
smörknivar, stekspadar, fantasifåglar, gubbar, smycken, nålhus,
krympburkar m.m.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 30 nov–1 dec, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Ta med: Dina favoritverktyg om
du har.
Anmälan: senast 13 nov

Halmkronor – oro

Namnet oro kommer sig av att en
upphängd krona sätts i rörelse
av minsta drag. Du får göra en
halmkrona med lyktor, rosetter
och flätade kuddar. Du lär dig att
rensa och sortera råghalmen men
på kursen arbetar du med färdigrensad halm som kursledaren
har med sig. Lyktorna görs av bitar av halmstrån. Till rosetter och
flätade kuddar används uppfläkta
och pressade strån, det ger extra
glans åt kronan.
Lärare: Ingrid Bondeson
Tid: 7–8 dec, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 20 nov
Hemslöjdsnytt

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.
Trådtjack

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

Våra aktiviteter hålls, om inget
annat anges i Helsingborg
Slöjdkafé på
Stadsbiblioteket

Sticka, virka, brodera eller slöjda
annat på Stadsbiblioteket i
Helsingborg. Kom och inspirera och
låt dig inspireras av andra slöjdintresserade.
Tid: mån 26 aug, tora 19 sep,
ons 9 okt, tor 31 okt, mån 18 nov,
kl, 17–19.30
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att köpa
i Café Birger.
I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

Slöjdkafé på
Rosengårdens bibliotek

Vi stickar, virkar, broderar eller
slöjdar något annat tillsammans.
Tid: månd 9 sept, 7 okt, 4 nov,
kl. 15–18.30
Plats: Rosengårdens bibliotek
I samarbete med Rosengårdens
bibliotek

Anmälan senast 29 aug till

annakarin@drlie.se
I samarbete med Folkuniversitetet

Brodera petit point –
halva korsstygn

Prova-på-kurs där vi tränar
petit point och skapar — antingen
en bild (ca 13 cm i fyrkant) lämplig som en lite större nåldyna eller
2 mindre bilder (ca 5 cm i fyrkant)
som mininåldynor. Välj vilken du
vill brodera när du är på plats. En
broderisats ingår men det går att
köpa till en andra.
Ledare: Eva Edenby
Tid: lör 14 sep, kl. 10–14
Plats: Folkuniversitetet,
Gasverksg, 17
Kostnad: medlem 250 kr,
övriga 300 kr
Anmälan: senast 7 sept till
eva.lithell@telia.com

Täljkurs

Tälj en sked eller slev till köket
Ledare: Ingemar Nyman
Tid: tor 5 sep, kl. 18–21
Plats: Chokladfabriken,
Dragareg. 2
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250
Hemslöjdsnytt
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Lär dig bocka och böja föremål av
ståltråd. Vi går igenom två vanliga
tekniker. Är du nybörjare kan du
göra en ljusstake eller en brödnagg.
Vill du ta det ett steg vidare så gör
du ett grytunderlägg, ett fat eller
en liten korg. Ta med tänger av
olika slag om du har.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Sofia Månsson
Tid: tor 19 sept, kl. 18–21
Plats: Folkuniversitetet,
Gasverksg 17
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Anmälan: senast 12 sep till
annakarin@drlie.se
I samarbete med Folkuniversitetet

Sy en nåldyna av vadmal

Tillverka en nåldyna av vadmal,
dekorera med applikation och broderi. Stoppa den med kardad ull
och sy ihop den med olika kantremsor och duskor.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Annhelén Olsson
Tid: ons 25 sep, kl. 18–21
Plats: Folkuniversitetet,
Gasverksg 17
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Ta med: synålar i olika grovlekar,
knappnålar, sax, småbitar av dina
favorittyger och om du har, trådar
och garner i olika färger. Vadmal i
olika färger, olika mönstrade tyger,
lin- och ullgarner samt stoppning
finns på kursen.
Anmälan: senast 18 sep till
annaclara_linden@hotmail.com
042-21 19 03
I samarbete med Folkuniversitetet

Helsingborgs Hemslöjdsgille, Hemslöjden Malmöhus

Medlemsaktivitet:
Egen härd är guld värd

Du har kanske fyndat en gammal
broderad bonad på loppis eller kanske ärvt en bonad efter en släkting.
Eva Mattsson Lundblad berättar
om de broderade bonadernas historia och visar upp bonader ur sin
egen samling. Ta gärna med dina
egna bonader och visa. Vi bjuder
på fika.
Ledare: Eva Mattsson Lundblad
Plats: Folkuniversitetet,
Gasverksg 17
Tid: lör 5 okt, kl. 13–15
Anmälan: senast 28 sept till
evaml.mayo@gmail.com
I samarbete med Folkuniversitetet

Ledare: Annika Steinert
Tid: lön 19 okt, kl. 11–15
Plats: Folkuniversitetet, Gasverksg 17
Kostnad: medlem 200 kr, övriga 250 kr
Ta med: Sax och nålar och gärna eget material om du har. Material finns

att annars att köpa.
Anmälan: senast 12 okt till annaclara_linden@hotmail.com 042-211 903
I samarbete med Folkuniversitetet

Smygmaskvirkning

Lär dig smygmaskvirkning och hör
ett föredrag om virkningens
historia, skillnaderna mellan
smygmaskvirkning och ”vanlig”
virkning och om virkningens komplicerade ställning inom hemslöjdsrörelsen. Smygmaskvirkning har
historiskt använts inom allmogen
till främst vantar men även till
mössor och sjalar/hjärtvärmare.
Smygmaskvirkning är en teknik
som ger ett fint ganska tjockt resultat som påminner om tvåändstickat
eller nålbundet och lämpar sig för
vantar. De föremål som hittats från
äldre tider är av ull och du virkar
bäst med en lite annan typ av nål.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Anna-Lisa Persson
Tid: ons 16 okt, kl. 18–21
Plats: Folkuniversitetet,
Gasverksg 17
Kostnad: medlem 100 kr,
övriga 150 kr
Anmälan: senast 9 okt till
evaml.mayo@gmail.com
I samarbete med Folkuniversitetet

Grannlåtsbroderi/fågel

Du syr en fågel i vadmal, som du
sedan dekorerar. Brodera med ulleller lingarn, Sy på paljetter, pärlor, band eller spets, ja med vad du
vill och hur du vill. Alla stygn är
tillåtna. Vi inspireras av böcker,
bilder och varandra. Kursen passar
både dig som är van att sy och dig
utan förkunskaper.

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

Välkomna att följa med till Hälsingland... och lite Dalarna!

Det finns ett par platser kvar. Sista anmälningsdagen 31 juli
29 aug– 2 sep kommer vi att få njuta av vackra Hälsingegårdar som
Erik-Anders och Kristoffers. Vi besöker Växbo Lin, Stenegård i Järvsö,
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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Hemslöjden Malmöhus
forts.
Hemslöjden
Malmöhus

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.

Broderitisdagar

Välkomna alla broderisugna! Nu
varannan vecka! Under hösten
samlar vi på oss stygn för första delen av en alldeles egen stygnbok.
Vi prövar bl.a. annat på: förstygn i
kombinationer, sammansatta
efterstygn, tvåfärgade kedjestygn,
langetthjul, vävstygn i tekniken
kogin och diamantstygn. Knutar:
franska, danska, kinesiska, och
långa. Missa heller inte Turning
Torsostygnet!
Ledare: Kate Warell
Tid: tisd 27 aug, 10 sep, 24 sep,
8 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov,
kl. 18–21
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 100 kr
Ta med: nål med spets, broderiring,
broderitråd och anteckningsbok.
Material finns till självkostnadspris. Har du ett eget broderi som du
vill fortsätta på i likasinnades lag
är du också välkommen.
Anmälan: senast en vecka före till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

GarnGille i Lund

Garn kan användas till mycket. Vi
som gillar garn ses och inspirerar
varandra. Ta med ditt projekt: broderi, stickning, virkning, knyppling, bandvävning, spinnrock… Sitt
ner en stund och jobba på det, samtidigt som du kan få tips på något
nytt garnprojekt.
Tid: sönd 1 sept, 22 sept, 20 okt, 10
nov, kl. 13.30–15.30
Plats: Utsikten, Lunds Stadsbibliotek, S:t Petri kyrkog. 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Barn och ungdomar välkomna tillsammans med vuxen.
Hemslöjdsnytt

Mer info:

sophie.elsasser@gmail.com 073-399
81 01
I samarbete med Lunds
stadsbibliotek

Stickkafé i höst

Till hösten kommer hemslöjdsföreningen åter att ordna stickcafe tillsammans med Sveriges stickförening Sticka. Kom för att du är
nyfiken, kom för att du vill lära
dig, kom för att du vill bli inspirerad, kom för att du vill fråga. Alla
är välkomna!
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Tid: torsd 5 sep, 19 sep, 3 okt,
17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov,
kl. 17–20.
Ingen kostnad, ingen föranmälan.
Fika kommer att finnas till självkostnadspris.
Mer info: kontakta Anna Olsson
anna.olsson.textil@gmail.com

Tekniken är speciell, man vet aldrig hur det ska bli innan man börjar. Det gäller att släppa kontrollen lite och bara följa med! Du kan
trycka på papper och på textil. Vi
lär oss grundprinciperna i tekniken. Hur man väljer färg, hur man
tillverkar gelatintryckblock själv.
Vi använder växter för att få fina
mönster och när kursen är slut har
du en sydd bok med fina pärmar.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 14–15 sep, lör kl. 10–16
sön kl. 10–15
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr, övriga
1.400 kr. Grundmaterial ingår
Anmälan: senast 9 sept 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
gemenskapen. Vi visar dig gärna
om du aldrig broderat tidigare.
Tid: lör 7 sep, 28 sep, 19 okt,
16 nov, kl. 11–13
Plats: Limhamns Bibliotek,
Odeng. 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Barn och ungdomar välkomna tillsammans med vuxen.
Mer info: 070-668 39 75
ingrid.rune.carlsson@telia.com

Skärtorsdag

Vi fortsätter med våra populära
familjeträffar där vuxna, barn och
ungdomar täljer tillsammans.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: torsd 12 sep, 10 okt, 7 nov och
21 nov, kl. 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 100 kr, ink. material
Anmälan: senast en vecka före till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

Monotypi med gelatin
tryckblock /gelli plate

Monotypi är en konstgrafisk tryckteknik där varje tryckbild är unik.
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GarnGille i Staffanstorp

Vi som gillar garn ses och inspirerar varandra. Ta med ditt projekt:
broderi, stickning, virkning, knyppling, bandvävning… Sitt ner en
stund och jobba på det, samtidigt
som du kan få tips på något nytt
garnprojekt.
Tid: tis 17 sep, 1 okt, 15 okt, 29 okt,
12 nov, 26 nov, kl. 17–19
Plats: Staffanstorps bibliotek,
Torget 1
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Barn och ungdomar välkomna tillsammans med vuxen.
Mer info: chrishallberg@hotmail.com
070-964 69 97
I samarbete med Staffanstorps
bibliotek

Hemslöjden Malmöhus

Chicken scratch

Första tillfället: Med lätta upp-ochnedstygn i en färg, skapas mängder av kombinationer. Brodera fantastiska mönster på klassiska tyget
”köksruta”. Andra tillfället: brodera
på prickigt tyg.
Ledare: Agneta Möller
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Tid: tor 26 sep och tor 24 okt,
kl. 18.30–21
Kostnad: medlem 250 kr,
övriga 350 kr
Material: Ta med nålar med udd
och spets, broderiring och ev. rutat papper för att rita mönster. Tyglapp och tråd finns till självkostnadspris.
Anmälan: senast 18 okt till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

Tvåändsstickning

gården), Landskrona.
Kostnad: medlem 1.050 kr,
övriga 1.150 kr.
Ta med: tvåtrådigt ullgarn i olika
färger, strumpstickor 2, 2½ eller 3,
beroende på handlag och önskemål
om stickfasthet. En stor säkerhetsnål , för att låsa garnnystanet, är
också praktiskt att ha.
Anmälan: senast 23 sept till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

Slöjda bokstavligt med
dubbelstickning

Dubbelstickning är en rolig teknik
där du stickar framsidan och baksidan av arbetet samtidigt, med två
olika färger. Vi går igenom
grunderna i tekniken genom att
sticka en grytlapp med våra initialer eller korta ord. Resultatet blir
två rätsidor med spegelvända motiv.
Lite huvudbry blir det ibland,
speciellt om man är nybörjare men
ge inte upp, det är en fantastiskt
rolig teknik.
Ledare: Betina Appelqvist-Rosén
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Tid: lör 5 okt, kl 10–15
Kostnad: medlem 650 kr,
övriga 750 kr
Ta med: ett tjockt bomullsgarn i två
olika färger, gärna ett ljust och ett
mörkt så att mönstret syns ordentligt, samt stickor, en storlek mindre
än vad som rekommenderas för att
få en tät stickning.
Anmälan: senast 30 sep till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

Tvåändsstickning ger en vacker
och hållbar stickning, som passar
mycket bra till t.ex. vantar. På denna kurs får du lära dig grunderna
i den spännande tekniken. Du får
lära dig att lägga upp och att sticka
räta och aviga maskor. När du lärt
dig grunderna är du väl förberedd
för att börja utforska tekniken på
egen hand. Vid uppföljningstillfället går vi igenom ökningar, minskningar och avslutning av vanten.
Ledare: Anna-Clara Lindén
Tid: lör 28 sep, 10–15, uppföljning
lör 9 nov, kl. 10–14
Plats: Gamla Kyrkog. 21 (in på

Att brodera & berätta! Finna
uttryck och skapa avtryck

En workshop där tankar och ord
finner plats i en mix av broderi
och tryck! Skapa en bild, brodera
på kläder, gör mindre festväska…
bara fantasin sätter gränser. Med
tryck och fritt broderi skapar vi
personliga uttryck.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 6 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 650 kr,
övriga 750 kr
Material: Ta med lin/bomullstyg
gärna återbruk, lin/bomullsgarn/
moulinégarn. Färg, stämpelmaterial och tyg finns till självkostnadspris.
Anmälan senast 30 sept till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

Gör en takkrona/himmeli/
oro av papprör

Låt dig inspireras av de gamla
halmtakkronorna. Vi slöjdar av
papprör, akvarellpapp, vadmal, träkulor, glaskulor, prismor, ull m.m.
Kronan består av formerna,
diamant, stjärna, romb m.fl.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 23–24 nov, kl. 10–16
Plats: Gamla Kyrkog 21 (in på
gården), Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr,
övriga 1.350 kr
Material: ta med ”pyntmaterial”,
sugrör och tunn vit lintråd. Papprör och annat material finns att
köpa på plats.
Anmälan: senast den 18 nov till
annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

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

Brodera med lysdioder

MittSkånes Hemslöjdsförening

Förena ny teknik med gammalt
hantverk. Vi gör en grannlåtsbrosch i ull där vi broderar in lysdioder.
Ledare: Maria Antreski
Tid: tis 3 sep, kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 300 kr, inkl. en materialsats. Betalas vid kurstillfället.
Ta med: sax, fingerborg, ev något
att äta. Vi bjuder på kaffe och te.
Anmälan: till 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening
Boel Östlund-Elgström ordf.
ger info om föreningen
070-318 23 06
ull52@solbacken.se
Christel Olsson v. ordf.
tar emot kursanmälningar
070-567 44 63
olsson.christel@telia.com
Ann-Margret Persson sekr.
070-092 12 41
annmargretp@outlook.com

Grundkurs i karvsnitt

Alla kursanmälningar görs till olsson.christel@telia.com Obligatorisk anmälan, senast två veckor före kursdag. Uteblir du utan att meddela dig eller blir sjuk senare än 4 dagar innan kursen debiterar vi kursavgiften.
Gilla vår facebook-sida MittSkånes Hemslöjdsförening

Utflykt sön 8 sep

Höstmarknad på Ingeborrarps friluftsmuseum (beläget strax väster om Örkelljunga). Stenungsbakning och vävstuga. Smeden smider
i smedjan. Många hantverkare och
utställare. Närodlade grönsaker av
alla de slag. Vi äter lunch kl 12 på
Värdshuset.
Avfärd från: Höör, Frosta center
kl. 9.45. Hörby, ICA Kvantum kl.
10.15. Eslöv, Mårtenssons bil kl.
10.45.
Kostnad: 500 kr, inkl. lunch, entré
och bussresa
Anmälan: senast 23 aug till
072-229 14 15 par-henry@hotmail.se

Slöjdkafé på Hörby museum

Vi träffas och handarbetar tillsammans. Vi inspirerar och hjälper varandra. Kom hela eller en
del av eftermiddagen.
Ledare: Rose-Marie Hallenberg
Tid: torsd 15 aug, 19 sep, 17 okt, 21
nov, 5 dec, kl. 15–18
Plats: Hörby Museum, Vallg. 5
Ta med: ditt handarbete
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Kaffe och te finns till självkostnadspris.

Hemslöjdsnytt

Brodera med Brodööserna

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 26 aug, 9 sep,
23 sep, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov,
2 dec, kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 500 kr/termin, visst
material ingår.
Ta med: sax, nålar och vad du tror
kan vara bra att ha.
Anmälan: till 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

Slöjdkafé på Eslövs bibliotek

Vi träffas och broderar tillsammans. Gör färdigt eller påbörja ett
nytt arbete, fritt eller bundet.
Ledare: Christa Hedve
Tid: torsd 22 aug, 19 sep, 17 okt, 5
dec, kl. 17–19
Plats: Eslövs bibliotek, Norreg. 9
Ta med: Ditt broderi
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Du lär dig skära ut några av de
enkla geometriska mönster som
bygger upp ett karvsnittsmönster.
Vi tränar, övar och dekorerar sedan ett köksredskap.
Ledare: Hans Rask
Plats: Kulturhuset Anders
Stenskogsv 2, Höör
Tid: 7 sep, kl. 10–16
Kostnad: 600 kr. Materiel tillkommer 100 kr och betalas på plats.
Ta med: lunch, mikro finns. Vi
bjuder på kaffe och te.
Anmälan: till 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

Staden Malmös Hemslöjdsförening

Teknikkurs i stickning

Vilken uppläggning passar bäst till
olika plagg? Hur gör jag förkortade
varv och hur många olika avmaskningar finns det? Svar på dessa
frågor får du på kursen
Ledare: Johanna Skoog / Sticka
Mera
Tid: lör 21 sep, kl. 10–16
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 350 kr, inkl kaffe och te.
Betalas vid kurstillfället.
Ta med: Stickor, garn och vad du
tror kan vara bra att ha, ev något
att äta.
A nmälan: till 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

Sy en komebukuro

Vi syr en japansk väska, kallad
komebukuro. Använd dina finaste lappar, broderier, band och tyger.
Vi inspirerar och hjälper varandra.
Kursen kräver att du har med din
symaskin.
Ledare: Christina Rassmus och
Christel Olsson.
Tid: 5–6 okt, kl. 10–16
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 750 kr, inkl. kaffe och te.
Ta med: sax, linjal, tyg, tråd, måttband, nålar, symaskin och ev.
lunch. Strykjärn, broderigarn och
en del lappar finns
Anmälan: senast 20 sep till 070567 44 63 olsson.christel@telia.com

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

Våra aktiviteter hålls i Malmö
om inget annat anges.
Knäppa knappar

Kom och lär dig sy trådknappar
och klädda knappar. Karin
visar hur du själv tillverkar
knappar av tråd och tygbitar. Låt
inspirationen flöda och förnya
din garderob.
Ledare: Karin Eldforsen
Tid 21 aug, kl. 18–21
Plats: Form Design Center
Kostnad: Medlem SMHF 75kr,
medlem annan förening 150,
övriga 200 kr
Ta med: ditt favoritsybehör, små
tygbitar och trådar i olika kvalitéer. Har du gamla knappar går
det fint att använda som stomme
till klädda knappar.

vi se och känna på Jonatans verk
samtidigt som vi själva får en bit
trä och en kniv att arbeta med. Något att sysselsätta händerna med
under samtal (obs ingen kurs). Jonatan studerar på Kandidatprogrammet Möbeldesign med inriktning trä vid HDK-Steneby.
Föreläsare: Jonatan Hedetoft
Tid: 21 aug, kl.18–21
Plats: Form Design Center
Kostnad: medlem SMHF 75 kr,
medlem annan förening 150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: täljkniv om du har

Föreläsning –
Andra vågens slöjd

Välkommen till en kväll med den
slöjdande materialdesignern
Jonatan Hedetoft – Andra
Vågens Slöjd. I en längre föreläsning berättar han om slöjden som
metod i designprocessen och hur
dessa två kan stärka och förmedla känslor. I samband med
en utmattningsdepression och en
diagnos som bipolär började han
tälja objekt med koppling till mående och kropp, objekt som visualiserar det vi inte ser, för att
fungera som tankeväckare och
samtalsöppnare. Jonatan jobbar aktivt för att underlätta och
minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Under kvällen får
15
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Staden Malmös Hemslöjdsförening

Workshops @DyeLabMalmö

Découpage sön 25 aug, kl. 10–13
Skapa smycken tor 3 okt, kl. 17–20
Kanzashi tygblommor lör 26 okt,

kl. 10–13
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog 3
Kostnad / tillfälle: Medlem SMHF
250 kr, medlem annan förening
275 kr, övriga 300 kr. Material ingår.
Anmälan och info:
adrienn@dyelabmalmo.com

Skapa en festlig hårbonad
@DyeLabMalmö

Vi skapar hårbonad med fjädrar,
band, knappar, tygblommor och
pärlor. Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 31 aug, kl. 10–17
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog. 3
Kostnad: Medlem SMHF 600 kr,
medlem annan förening 625kr,
övriga 650kr. Material ingår.
Anmälan och info:

adrienn@dyelabmalmo.com
I samarbete med Dye Lab Malmö

Skapa med resin
@DyeLabMalmö

Med hjälp av mallar skapar vi
smycken/dekorationer med ett tvåkomponents epoxyresin. Epoxyresin är en flytande resin som härdas under 24 timmar, så vi träffas
två gånger.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: tor 5 sep, kl. 17.30–20.30, f
re 6 sept, kl. 17.30–20.30
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog. 3
Kostnad: Medlem SMHF 675 kr,
medlem annan förening 700 kr,
övriga 725 kr. Material ingår.

Vill du som medlem kanske
hålla i en workshop på hemslöjdens dag? Vill du visa och lära ut
någon slöjdteknik som du
gillar under hela eller en del av
dagen? Ta med ett alster och visa
hur man gör, enkelt el avancerat,
stora och små stygn och
maskor är lika välkomna.
Kontakta miann.event@gmail.com
och tala om vad du vill göra så
kanske vi kan bidra med material
och verktyg.

Blocktryck och furoshiki
@DyeLabMalmö

I Japan använder de furoshikitekniken för att slå in presenter i fina
tygdukar. Vi kommer att trycka på
tyg med träblock och använda det
för att lära oss vika med furoshikitekniken.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: sön 15 sept, kl. 10–15
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog 3
Kostnad: Medlem SMHF 600 kr,
medlem annan förening 625 kr,
övriga 650 kr. Material ingår.
Anmälan och info:

adrienn@dyelabmalmo.com
I samarbete med Dye Lab Malmö

na plast och upplysa allmänheten
om plastens potential och problem.
Fyra maskiner har olika förmågor att smälta och forma plastavfall
till nya ting och det är detta vi får
ta del av denna afton. För mer information om den globala rörelsen:
https://preciousplastic.com/
Föreläsare: Daniel Wollin
Tid: ons 18 sep, kl. 18–21
Plats: STPLN
Kostnad: 75kr, inkl. lättare fika

Eco print @DyeLabMalmö

Lär dig att trycka tyger med blommor och löv. Kursen kommer att
täcka grunderna i Eco print och ger
dig en introduktion till färgning
med växter. Du kommer att få en
förståelse för eco-printprocessen och
du kommer att kunna experimentera och trycka på tyg/papper.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 12 okt, kl. 10–18
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog. 3
Kostnad: Medlem SMHF 800 kr,
medlem annan förening 825 kr, övriga 850 kr. Material tillkommer
200 kr material (1m råsidentyg). Extra material finns att köpa på plats.
Anmälan och info:
adrienn@dyelabmalmo.com
I samarbete med Dye Lab Malmö

Anmälan och info:

adrienn@dyelabmalmo.com
I samarbete med Dye Lab Malmö

Slöjdloppis

Hemslöjdens dag firar vi
med slöjdloppis och workshops.
Tipsa vänner och bekannta! Försäljning av material och verktyg (ej
färdiga föremål). Gratis att besöka.
Föreningen säljer fika.
Tid: lör 7 sep, kl. 11–15
Plats: STPLN, Västra hamnen,
Stapelbäddsg. 3
Vill du sälja? Kontakta
miann.event@gmail.com
Hemslöjdsnytt

Föreläsning –
Precious Plastic Sweden

Vi besöker och inspireras av Precious Plastic Sweden på Stpln! Precious Plastic Sweden är en del av
det globala nätverket Precious
Plastic. Tillsammans arbetar de
världen över med småskaliga lösningar för att materialåtervin16

Vid mindre än 3 anmälda ställs
kursen in. Kursbetalningen sker
i samband med anmälan. Ingen
återbetalning vid avbokning
senare än 7 dagar före
evenemanget.

Söderslätts Hemslöjdsgille
mössor och sjalar/hjärtvärmare.
Smygmaskvirkning är en teknik
som ger ett fint ganska tjockt resultat som påminner om tvåändstickat
eller nålbundet och lämpar sig för
vantar. De föremål som hittats från
äldre tider är av ull och du virkar
bäst med en lite annan typ av nål.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Anna-Lisa Persson
Tid: ons 20 nov, kl. 18–21.
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 150 kr
Fika till självkostnadspris.
Anmälan: senast 13 nov till
soderslattshf@gmail.com

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

----------

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

Slöjdloppis på Strandbaden
Tid: sön 8 sep, kl. 12–15
Plats: Strandbaden i Falsterbo.

Ingen kostnad, ingen anmälan,
kom en stund eller stanna hela
tiden, gör som du har tid och lust.
I samarbete med
Falsterbo Strandbad

Slöjd-, virk- och stickkurs
för barn

Kursen är vänder sig till barn från
11 år.
Ledare: Ida Liedholm och
Caroline Smith Molnar.
Tid: sön 15 sep, kl. 10–13
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 60 kr
Anmälan: till
soderslattshf@gmail.com

Dekorera tovade vantar

Dekorera vantar med broderi och
tovning.
Ledare: Marie-Louise
Lillås-Hansson
Tid: sönd 22 sep, kl. 11–14
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 100 kr. Vantar finns att
köpa för 250 kr.
Anmälan: senast 15 sep till
lilldalen@telia.com

Medlemskväll

Ledare: Söderslätts

Hemslöjdsförenings styrelse
Tid: onsd 25 sep, kl. 18–21
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: medlem Söderslätts
Hemslöjdsförening gratis,
övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund eller
stanna hela tiden, gör som du har
tid och lust.

Medlemskväll

Ledare: Söderslätts

Hemslöjdsförenings styrelse
Tid: tor 31 okt, kl. 18–21
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: medlem Söderslätts
Hemslöjdsförening gratis, övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund eller
stanna hela tiden, gör som du har
tid och lust.

Virkkurs

Lär dig smygmaskvirkning och
hör ett föredrag om virkningens historia, skillnaderna mellan smygmaskvirkning och ”vanlig” virkning och om virkningens
komplicerade ställning inom hemslöjdsrörelsen. Smygmaskvirkning
har historiskt använts inom allmogen till främst vantar men även till
17

Medlemskväll

Ledare: Söderslätts Hemslöjdsför-

enings styrelse
Tid: onsd 27 nov, kl. 18–21
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: medlem Söderslätts Hemslöjdsförening gratis, övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund eller
stanna hela tiden, gör som du har
tid och lust.

Skånskt yllebroderi

Ledare: Cecilia Persson
Plats: Mellang. 22, Skanör

Mer info om tider och kostnad på
skansktyllebroderi.se
Hemslöjdsnytt

Ängelholms Hemslöjdsgille
la skånska yllebroderiet och gör det
till vårt alldeles egna!
Ledare: Hedvig Wendelbo-Hansson
Tid: lörd 5 okt och 9 nov, 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 27 sep till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

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.
Hantverk & Matmarknad

Hemslöjdsgillet slöjdar och presenterar höstens program.
Tid: lör 3 aug, kl. 10–17
Plats: Hembygdsparken

Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 150 kr, övriga

200 kr. Material tillkommer 50 kr.

Anmälan: senast 9 sep 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: månd 26 aug, 23 sep, 14 okt,
28 okt, 18 nov, 9 dec, 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 3 sep, mån 7 okt, tor 7 nov,
ons 4 dec, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Tillverka förvaringsmapp

Vi tillverkar en förvaringsmapp
av papp, tyg och vackert papper. Vi
monterar dit knytband eller
gummiband och du får en mapp där
du kan förvara viktiga papper.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Kalle Forss
Tid: mån 16 sep, kl. 18–21
Hemslöjdsnytt

Ge ett broderi nytt liv

Pimpa en liten duk med text eller
någon bild, ett loppisfynd eller något du, din mamma, mormor eller
någon du känner broderat.
Ledare: Bodil Englund och
Agneta Kjellberg
Tid: lör 21 sep, kl. 10–14
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 200 kr, övriga
250 kr. Material tillkommer.
Ta med: en liten broderad duk
Anmälan: senast 14 sep till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Yllebroderi à 2019

Vi lär oss nya fria broderistygn
och tekniker, när vi leker med färger och mönster och komponerar
ett eget yllebroderi anno 2019. Vi
piffar till och flörtar med det gam18

Sy nåldyna

Tillverka en nåldyna av vadmal,
dekorera med applikation och broderi. Stoppa den med kardad ull
och sy ihop den med olika kantremsor och duskor.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Annhelén Olsson
Tid: ons 9 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: synålar i olika grovlekar,
knappnålar, sax, småbitar av dina
favorittyger och om du har, trådar
och garner i olika färger
Materialkostnad: 80 kr. Vadmal i
olika färger, olika mönstrade tyger,
lin- och ullgarner samt stoppning
finns på kursen.
Anmälan: senast 2 okt till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Slöjda bokstavligt!

Vi slöjdar bokstäver, ord och meningar och använder oss av bokstävernas form i olika tekniker; karvsnitt, broderi och trådtjack.
Ledare: Ewa Fransson, Pia
Malmros och Agneta Kjellberg
Tid: lör 12 okt, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 150 kr, övriga
200 kr. Material tillkommer.
Anmälan: senast 5 okt till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Trådtjack

Lär dig bocka och böja föremål av
ståltråd. Vi går igenom två vanliga tekniker. Är du nybörjare kan
du göra en ljusstake eller brödnagg.

Ängelholms Hemslöjdsgille
Vill du ta det ett steg vidare, så gör
du ett grytunderlägg eller en
liten korg.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Sofia Månsson
Tid: tis 15 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr. Materialkostnad
tillkommer 30 kr
Ta med: tänger av olika slag, om
du har
Anmälan: senast 8 okt till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Smygmaskvirkning

Kom och lär dig smygmaskvirkning och hör ett föredrag om virkningens historia, skillnaderna mellan smygmaskvirkning och ”vanlig”
virkning och om virkningens komplicerade ställning inom hemslöjdsrörelsen. Smygmaskvirkning har
historiskt använts inom allmogen till främst vantar men även
till mössor och sjalar/hjärtvärmare. Smygmaskvirkning är en teknik
som ger ett fint ganska tjockt resultat som påminner om tvåändstickat
eller nålbundet och lämpar sig för
vantar. De föremål som hittats från
äldre tider är av ull och du virkar
bäst med en lite annan typ av nål.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Anna-Lisa Persson
Tid: ons 23 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: Ta gärna med garn och
egen virknål stl 3,5 eller 4 och
smygmasknål om du har. Garn och
smygmasknålar kommer att finnas
till försäljning, en smygmasknål
kostar 65 kr.
Anmälan: senast 16 okt till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

våningen
Kostnad: bordshyra 50 kr
Anmälan: senast 16 okt till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Broderikafé tema luft

Kom och brodera eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Hedvig Wendelbo-Hansson
Tid: mån 28 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Sy en Mormorsgömma/
Mussla

Av några kartongbitar, vadmal
eller tygstuvar syr vi litet praktiskt
etui, som vi dekorerar med broderi/
applikation.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: tor 14 nov, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Pris: medlem 150 kr, övriga 200 kr
Ta med: Vadmal/vackra tygbitar,
broderigarn, nål, sax och annat
smått och gott, om du har. Annars
finns det vadmal/tyg att köpa och
verktyg att låna.
Anmälan: senast 7 nov till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Bind din egen julbock i
granris

Ledare: Josef Hinterlechner
Tid: sön 17 nov, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 450 kr,

övriga 500 kr
Ta med: sekatör och handskar
Anmälan: senast 10 nov till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Smygmaskvirkning

Hemslöjdloppis tema Luft

Skaffa mera luft i ditt hem! Sälj
material, böcker och redskap, som
du inte använder! Handarbete, redskap eller garner du tröttnat på eller har för mycket av kan bli till
glädje för någon annan.
Tid: lör 26 okt, kl. 11–14
Plats: Stadsbiblioteket, andra

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

Sy nåldyna

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

Prova-på-dag Gjuta i betong
Prova att göra din egen ljusstake,
ett fågelbad eller en dekoration i
betong. Inga förkunskaper krävs.
Ledare: Inger Lövgren
Tid: lör 31 aug, kl. 11–15
Plats: Bromölla, hemma hos
ledaren
Kostnad: Medlem 300 kr,
övriga 350 kr. Materialkostnad
tillkommer ca 50 kr
Anmälan: senast 17 aug till
margareth.persson@gmail.com
073-312 24 24

Sashiko

Lappa, laga eller sy något nytt i
traditionell japansk teknik.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: 29 sep, kl. 9.30–16
Plats: Vitaby Medborgarhus, S:t
Olofsv. Vitaby
Ta med: tunna synålar, knappnålar, något plagg som ska lagas eller
ev. lappar. Något till lunch.
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 500 kr. Fika finns till
självkostnadspris.
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Slöjdloppis

Den lyckade slöjdloppisen 2018 får
uppföljning 2019.Passa på att sälja eller köpa allt som har med slöjd
att göra! Garn, tyg, böcker, verktyg,
redskap m.m. Obs! Inga färdiga alster får säljas, påbörjade är ok.
Tid: lör 14 sep, kl. 10–15
Plats: Ravlunda skola, Kyrkbacken
5, Ravlunda, Simrishamn
Kostnad: 125 kr/bord.
Anmälan: senast 3 sep till
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Tovning

Grundläggande kurs i tovning.
Tova sittdynor på olika sätt och gör
mönster.
Ledare: Ann-Louise Månsson
Tid: 21–22 sep, kl. 9.30–16
Plats: Örums Bygata 40, Löderup
Kostnad: medlem 800 kr, övriga 950 kr. Materialkostnad tillkommer 75–100 kr. Fika och lunch
finns till självkostnadspris.
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61
Hemslöjdsnytt
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Tillverka en nåldyna av vadmal,
dekorera med applikation och broderi. Stoppa den med kardad ull
och sy ihop den med olika kantremsor och duskor.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Annhelen Olsson
Tid: ons 2 okt, kl. 18–21
Plats: Kristianstad, lokal
meddelas senare
Kostnad: Medlem 150 kr, övriga
200 kr. Materialkostnad tillkommer 80 kr (vadmal i olika färger,
olika mönstrade tyger, lin- och ullgarner samt stoppning).
Ta med: synålar i olika grovlekar,
knappnålar, sax, småbitar av dina
favorittyger och om du har, trådar
och garner i olika färger
Anmälan: senast 20 sep till
margareth.persson@gmail.com
073-312 24 24

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Förvaringsmapp

Tillverka förvaringsmapp av papp,
tyg och vackert papper. Vi monterar knytband eller gummiband och
vi får en mapp att förvara viktiga
papper i.
Ledare: Hemslöjdskonsulent
Kalle Forss
Tid: ons 9 okt, kl.18–21
Plats: Vitaby Medborgarhus,
S:t Olofsv. Vitaby
Kostnad: Medlem 150 kr,
övriga 200 kr. Materialkostnad
tillkommer 50 kr. Fika finns till
självkostnadspris.
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Trådtjack

Lär dig bocka och böja föremål av
ståltråd. Vi går igenom två vanliga tekniker. Är du nybörjare kan
du göra en ljusstake eller brödnagg.
Är du redo att ta ett steg vidare så
gör du ett grytunderlägg eller en
liten korg.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Sofia Månsson
Tid: tor 17 okt, kl. 18–21
Plats: Kristianstad, lokal
meddelas senare
Kostnad: Medlem 150 kr, övriga
200 kr. Materialkostnad
tillkommer 30 kr.
Ta med: tänger av olika slag om du
har annars finns allt material och
redskap på plats.
Anmälan: senast 3 okt till
margareth.persson@gmail.com
073-312 24 24

lite annan typ av nål.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Anna-Lisa Persson
Tid: tis 22 okt, kl, 18–21
Plats: Vattug. 2, Hässleholm
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Ta med: garn och egen virknål
stl 3,5 eller 4 och smygmasknål om
du har. Garn och smygmasknålar
kommer att finnas till försäljning,
en smygmasknål kostar 65 kr.
Anmälan: senast 8 okt till
070-857 14 19 karin.c.h@hotmail.com

Skånskt yllebroderi

Brodera hela helgen.Kursen är
lämplig både för både nybörjare och
vana brodöser.
Kursledare: Annika Nilsson
Tid: 26–27 okt, kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda skola,
Kyrkbacken 5, Ravlunda.
Ta med: sax, nålar med spets, och
något till lunch. Material kan
köpas av kursledaren. Fika finns
till självkostnad.
Kostnad: medlem 800 kr,
övriga 950 kr
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Temari

Temari betyder ungefär ”boll som
är lindad för hand”, och temari är
just runda bollar som är lindade för
hand med garn och trådar kring en
kärna, som kan bestå av olika material. Bollarna dekoreras sedan på
utsidan med intrikata mönster av
lindade och broderade trådar och
band.
Ledare: Kerstin Tobiasson
Tid: lör 16 nov, kl. 9.30–16
Plats: Hässleholm
Kostnad: Medlem 400 kr, övriga
450 kr. Betalas in på bankgiro
889-1210. Material kan köpas på
plats av kursledaren.
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Stickning

Lär dig sticka 2-färger med lyfta
maskor /reliefstickning med bara
räta och aviga maskor.
Ledare: Gunnel Kindstedt
Tid: lör 23 nov, kl. 12–15
Plats: Ravlunda skola,
Kyrkbacken 5, Ravlunda
Ta med: 2-trådigt garn och stickor.
Kostnad: Medlem 200 kr,
övriga 250 kr. Fika serveras till
självkostnad.
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Smygmaskvirkning

Kom och lär dig smygmaskvirkning och hör ett föredrag om virkningens historia, om skillnaderna mellan smygmaskvirkning och
”vanlig” virkning och om virkningens komplicerade ställning inom
hemslöjdsrörelsen. Smygmaskvirkning har historiskt använts
inom allmogen till främst vantar men även till mössor och sjalar/hjärtvärmare. Smygmaskvirkning är en teknik som ger ett fint
ganska tjockt resultat som påminner om tvåändstickat eller nålbundet och lämpar sig för vantar. De
föremål som hittats från äldre tider
är av ull och du virkar bäst med en

lindade och broderade trådar och
band.
Ledare: Kerstin Tobiasson
Tid: lör 9 nov, kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda Skola,
Kyrkbacken 5, Ravlunda
Kostnad: Medlem 400 kr, övriga
450 kr. Betalas in på bankgiro
889-1210. Material kan köpas på
plats av kursledaren.
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Temari –
som ett japanskt lapptäcke

Temari betyder ungefär ”boll som
är lindad för hand”, och temari är
just runda bollar som är lindade för
hand med garn och trådar kring en
kärna, som kan bestå av olika material. Bollarna dekoreras sedan på
utsidan med intrikata mönster av
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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.
Hemslöjdsnytt

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

ATT GÖRA!
Svenska Vävstolsmuseet Glimåkra arrangerar:

Sugen på slöjd?

Utställningar
30 juni –24 juli Lin och stål
Möten mellan textil och material i vävar och broderier.
Gudrun Söderholm.

Kärleksoro, livskransar och berättarkronor i
Hovdalas Orangeri. Konservburkar, textil, kolapapper, 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

30 juni–24 juli Vardagskalas
Anette Lundin, grannlåtsbroderier och Eva Persson återbruk och trä.

hej.evap@gmail.com

28 juli–10 september
Tradition och nyskapande, nya vävar i gamla tekniker
Elsa Perrson, Bodil Hörlén och Glimåkra Vävstugeförening
15 september–26 oktober
Mina vävda tanketrådar
En hyllning till livet och jorden vi ärvde. Karin Wallin
Kurser
10-11 augusti och 16-18 aug Nybörjar- och fortsättningskurs i vävning
Ledare Karin Wallin
26-30 augusti Väva med silke
Ledare Winnie Poulsen
9–13 september Fira experiment i väven
Ledare: Lotte Dalgaard
16–20 september Dubbelvävar
Ledare Karin Wallin
23–28 september Damast och upphämta
Ledare LIllemor Johansson
5–6 oktober
Forma en tråd – spinn
Ledare Lena Köster
Läs mer på vavmuseum.se eller kontakta
kurser@vavmuseum.se

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

Utökade öppettider:
T.o.m. 31aug har vi öppet även på måndagar!
mån-fre kl. 11-18
lör kl. 10–14

Kom in i butiken och botanisera bland alla
våra fina saker till ditt kök. Vi har miljövänliga och bra alternativ till slevar och
diskborstar i plast. Sköna att använda och
dessutom väldigt vackra.
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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/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

