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

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

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

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

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

Nästa nummer: Nummer 1/2020 
utkommer i mitten av januari. 
Material lämnas senast 5 dec till 
Skånes Hemslöjdsförbund eller 
mailas till redaktören, se adress 
ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Kävlinge

Från oss alla, till er 
alla: En riktigt god jul 
och ett gott nytt år!
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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

Anna-Lisa Persson, textil slöjd, kursverksamheten 
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

Anna Wahlstedt, butikschef

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.

BOKSTAVLIGT 
SLÖJDAT!
Missade du utställningen med slöjdade 
bokstäver, ord och meningar som visades på 
Hemslöjden i Skåne, Landskrona under septem-
ber och oktober? 125 personer, alltifrån profesio-
nella hantverkare och formgivare, hobbyslöjdare 
till elevarbeten och dagverksamhet, lämnade in 
slöjd och alla föremålen finns att inspireras av på 
vår hemsida:

hemslojdeniskane.se/utstallningar

Spinnträffar
För dig som gillar att spinna ordnar vi 
regelbundna 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 hemslöjdskonsulent Anna-Lisa 
Persson anna-lisa.persson@hemslojd.org

Tid: lör 14 dec, kl. 10–13 
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona

Let´s TVIST again!
I årets sista utställning visar vi upp en 
broderiteknik som har varit mycket popu-
lär i Skåne: tvisten. Utställningen visas 
26 okt–16 nov på Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona gamla stationshus.

Välkommen på invigning, lör 26 okt!
Läs mer om programmet på 
hemslojdeniskane.se/tvist 

Vill du lära dig mer om tvist? 16–17 nov 
håller Eva Berg kurs på Hemslöjden i 
Skåne. Läs mer på sidan 6. 

JUL PÅ GAMLA STATIONSOMRÅDET
23-24 NOVEMBER, LÖR 10–16, SÖN 11–16
För tredje året hälsar vi dig välkommen att starta starta upp julen 
tillsammans med oss! Vi fyller hela stationsområdet med genuin 
julkänsla: slöjd, marknadsstånd, mathantverk, workshops och jul-
pyssel för hela familjen. 
Arrangemanget genomförs i samarbete med grannbutiken Skumpa & Spaljé med 
stöd av Landskrona Stad.
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Let’s TVIST again!
26 okt–16 nov
Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla stationshus
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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 Anna-Lisa Persson 070-302 35 25  Anmälan är bindande, övriga anmäl-
ningsvillkor finns på hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. OBS! om inget annat anges tillkommer materialkost-
nad 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. 

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 sor-
tera råghalmen men på kursen 
arbetar du med färdigrensad 
halm som kursledaren har med 
sig. Lyktorna görs av bitar av 
halmstrån. Till rosetter och flä-
tade kuddar används uppfläkta 
och pressade strån, det ger extra 
glans åt kronan.
Lärare: Ingrid Bondesson
Tid: 7–8 dec, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 21 nov

Tvistsöm
Upptäck den skånska tvistsöm-
men 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 medelti-
den. På kursen får du en histo-
risk 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 tapet-
serinålar 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

TVISTSÖMN
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Folkdräktssömnad
Terminskurser
Du väljer själv vad du vill sy. 
Antingen kan du sy till din folk- 
dräkt eller utföra reparationer 
och ändringar på den. Eller så 
kan du välja att sy ett nytt plagg 
inspirerat av folkliga dräkter, 
exempelvis ett livstycke att ha 
till jeansen eller en särk, byxor 
eller väst. 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: 6 onsd kl. 12.30–17. 
22 jan, 26 feb, 18 mars, 1 april, 
29 april och 13 maj
Anmälan: senast 

Grupp L
Tid: 5 lörd kl. 9.30–15.30
11 jan, 8 feb, 7 mars, 1 april och 
9 maj
Anmälan: senast

Yllebroderi
På kursen lär du 
dig de stygn, bot-
tensömmar, möns-
terformer och ma-
terial som används i det skånska 
yllebroderiet. Den passar både 
för dig som är nybörjare och dig 
som broderat tidigare. Material 
kan du köpa av kursledaren eller 
ta med påbörjat arbete.
Lärare: Kristina Persson
Tid: 8–9 feb, 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 23 jan

Tälj skedar och 
slevar
På kursen får du 
lära dig att tälja 
med både kniv och 
yxa. Du lär dig hur man yxar 
ut och renskär en sked i färskt 
virke. Du får lära dig olika 
täljgrepp och yxtekniker för att 
komma igång med ditt skedtälj-
ning. Vi kommer också bekanta 
oss med olika sätt att måla och 
ytbehandla träföremål. Inga 
förkunskpaer krävs. 
Lärare: Siri Knaevelsrud
Tid: 15–16 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 30 jan

anmäl dig till kurserna på: hemslojdeniskane.se/kurser

HALMKRONOR TÄLJ SKEDAR & SLEVAR
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Textiltryck och broderi
I kursen kombineras enkla tex-
tiltrycksmetoder med broderi. 
Första dagen trycker vi block-, 
stämpel- och schablontryck på 
bomulls- och linnetyger. Andra 
dagen broderar vi på tygerna vi 
tryckt. Med förstygn, efterstygn, 
kedjestygn, korsstygn, pärlor 
och paljetter broderar vi, gör 
mönster, bilder eller broderar 
text. De tryckta och broderade 
tygerna passar bra att användas 
till tygkassar, tavlor, kuddfodral 
och andra inredningstextilier 
och accessoarer. Kursen passar 
både nybörjare och den som är 
mer erfaren och har broderat och 
tryck tidigare.
Lärare: Lena Håkansson
Tid: 15–16 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 30 jan

Kursledarpresentation: 
Lena Håkansson har arbetat med 
textil i hela sitt yrkesverksamma liv. 
Hon bor i Gemla och arbetar som lä-
rare i design på Linnéuniversitetet. 
Hon arbetar även med designupp-
drag och unika verk. I hennes arbe-
ten återfinns ofta mönster, tryck och 
broderi på olika sätt. Du kan se mer 
av Lenas arbete på instagram 
@lenahakanson

Fläta halm enligt den gamla 
tekniken halmlöb
Löbbindning, eller spiralbind-
ning är en teknik som förr an-
vändes vid tillverkning av bland 
annat förvaringskärl, bikupor, 
halmskor och även likkistor. 
Tekniken var särskilt vanlig i 
Skåne och på Jylland. Det går 
till så att knippen med halm 
binds samman varv efter varv 
med hjälp av skenor i pil, hassel 
eller rotting. På kursen får du 
börja med att binda ett enkelt 
kärl av halm med pilskenor. 
Under kursen har du tillgång till 
färdigkluvna skenor som du bara 
finhyvlar, men du får också lära 
dig att göra skenorna från grun-
den – klyva och hyvla dem.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 14–15 mars, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 5 mars

anmäl dig till kurserna på 
hemslojdeniskane.se/kurser

TEXTILTRYCK & BRODERI HALMLÖB
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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

Medlemsaktivitet:  
Nåltovat julmys
Välkommen att nåltova julpynt 
samtidigt som du träffar andra 
medlemmar i föreningen. Vi 
bjuder på fika.
Tid: lör 23 nov, kl. 11–14 
Plats: Folkuniversitetet,  
Gasverksg 17
Anmälan: senast 16 nov till  
annaclara_linden@hotmail.com 
042-21 19 03
I samarbete med Folkuniversitetet

Slöjdkafé på 
Stadsbiblioteket
Sticka, virka, brodera eller slöj-
da annat på Stads- 
biblioteket i Helsingborg. Kom 
och inspirera och låt dig inspi-
reras av andra slöjd- 
intresserade.
Tid: tor 31 okt, mån 18 nov,  
tis 10 dec, 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 till-
sammans.
Tid: månd 4 nov, 2 dec,  
kl. 15–18.30
Plats: Rosengårdens bibliotek
I samarbete med  
Rosengårdens bibliotek

Våra aktiviteter hålls, om inget 
annat anges i Helsingborg
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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

Hemslöjden Malmöhus

Slöjda ett minne för livet! Låt slöj-
den bli ett tillfälle att umgås över 
generationsgränserna. Barn och 
unga i sällskap med vuxen del-
tar gratis på vår föreningenss ak-
tiviteter.

Stickkafé
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!
Tid: torsd jämna veckor 17 okt, 
31 okt, 14 nov och 28 nov,  
kl. 17–20. 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Ingen kostnad, ingen för- 
anmälan. Fika finns till själv-
kostnadspris.
Mer info av:   
anna.olsson.textil@gmail.com
I samarbete med  
Sveriges Stickförening Sticka

Broderikafé på Limhamn
Ta med ditt broderi, köp en 
fika i kaffeautomaten och sitt 
ner i gemenskapen. Vi visar 
dig gärna om du aldrig brode-
rat tidigare. 
Tid: lörd 19 okt, 16 nov och 7 
dec, kl. 11–13
Plats: Limhamns Bibliotek, 
Odeng 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar välkomna 
tillsammans med vuxen.

Mer info av:  
ingrid.rune.carlsson@telia.com  
070-668 39 75

GarnGille i Lund
Garn kan användas till myck-
et. Vi som gillar garn ses och in-
spirerar varandra. Ta med ditt 
projekt: broderi, stickning, virk-
ning, knyppling, bandvävning, 
spinnrock, slända, lappa & laga 
eller? Sitt ner en stund och job-
ba på det, samtidigt som du kan 
få tips på något nytt garnpro-
jekt.
Tid: sönd 20 okt, 10 nov, 8 dec, 
kl. 13.30–15.30
Plats: Utsikten, Lunds Stads-
bibliotek, S:t Petri kyrkog 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar välkomna 
tillsammans med vuxen.
Mer info av:   
sophie.elsasser@gmail.com  
073-399 81 01
Samarbete med Lunds stadsbibliotek

Broderitisdagar
Välkomna alla broderisugna! 
Nu varannan vecka. Under hös-
ten samlar vi på oss stygn för 
första delen av en alldeles egen 
stygnbok. Vi provar bl.a. annat 
på: förstygn i kombinationer, 
sammansatta efterstygn, två-
färgade kedjestygn, langetthjul, 
vävstygn i tekniken Kogin och 
diamantstygn. Knutar: franska, 
danska, kinesiska, och långa. 
Missa inte Turning Torsostyg-
net!

Ledare: Kate Warell
Tid: tisd 22 okt, 5 nov, 19 nov, 
kl. 18–21
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona.
Kostnad: 100 kr/ tillfälle. Barn 
och ungdomar gratis i sällskap 
med vuxna.
Ta med: nål med spets, brode-
riring, broderitråd och anteck-
ningsbok. Material finns till 
självkostnadspris. Har du ett 
eget broderi som du vill fort-
sätta på i likasinnades lag är 
du också välkommen.
Anmälan: senast veckan före till 
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

GarnGille i Arlöv
Vi som gillar garn ses och in-
spirerar varandra. Ta med 
ditt projekt: broderi, stickning, 
virkning, knyppling, bandväv-
ning, spinnrock, slända, lappa 
& laga eller? Sitt ner en stund 
och jobba på det, samtidigt som 
du kan få tips på något nytt 
garnprojekt. 
Tid: onsd 23 okt, 6 nov, 20 nov, 
kl. 17–19
Plats: Arlövs bibliotek ,  
Lommav 2
Ingen kostnad.  Ingen anmä-
lan. Barn och ungdomar väl-
komna tillsammans med vux-
en.
Mer info av:  
chrishallberg@hotmail.com  
070-964 69 97
I samarbete med Arlövs bibliotek

GarnGille i Staffanstorp
Vi som gillar garn ses och in-
spirerar varandra. Ta med 
ditt projekt: broderi, stickning, 
virkning, knyppling, bandväv-
ning, spinnrock, slända, lappa 
& laga eller?  Sitt ner en stund 
och jobba på det, samtidigt som 
du kan få tips på något nytt 
garnprojekt. 
Tid: tisd 29 okt, 12 nov, 26 nov 
och 10 dec, kl. 17–19
Plats: Staffanstorps bibliotek, 
Torget 1
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Hemslöjden Malmöhus

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.

Ingen kostnad. Ingen anmä-
lan. Barn och ungdomar  
välkomna tillsammans med 
vuxen.
Mer info av:   
chrishallberg@hotmail.com  
070-964 69 97
I samarbete med  
Staffanstorps bibliotek

Skärtorsdag
Vi fortsätter med våra popu-
lära familjeträffar där vuxna, 
barn och ungdomar täljer till-
sammans.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: torsd 7 nov och 21 nov, kl. 
18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 100 kr/tillfälle, inkl. 
material. Barn och ungdomar 
gratis i sällskap med vuxen.
Anmälan:  senast en vecka före 
till annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Gör en Takkrona/Himmeli/
Oro av papprör
Låt dig inspireras av de gam-
la takkronorna av halm. Vi 
slöjdar av papprör, akvarell-
papp, vadmal, träkulor, glasku-
lor, 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,  
Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr,  
övriga 1.350 kr. Barn och  
ungdomar gratis i sällskap med 
vuxen.
Ta med:  ”pyntmaterial”, sugrör 
och tunn vit lintråd. Papprör 
och annat material finns att 
köpa på plats.
Anmälan: senast 18 nov till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Julhjärtan i målat linne
Av linne målat med limfärg 
skapar vi vackra hjärtan till 
jul. Vi toppar dem med tid-
ningspapper och dekorerar 
dem med guld, pärlor, paljetter, 
schabloner m.m.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: tis 26 nov, kl. 18–21
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: Medlem 250 kr, övri-
ga 350 kr. Barn och ungdomar 
gratis i sällskap med vuxen.
Ta med: till dekorationen, finns 
annars på plats. Målat linne  
till ett stort hjärta eller två 
små, 50 kr.
Anmälan: senast 22 nov till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54
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MittSkånes Hemslöjdsförening

MittSkånes Hemslöjdsförening
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 

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

Jultraditioner och julpyssel
Ta med barn och barnbarn för 
en kvälls julpyssel och  
berättelser om gamla ju- 
ltraditioner. Vi pysslar och 
lyssnar tillsammans.
Ledare: Pär-Henry Ekberg, 
Christel Olsson m.fl.
Tid: ons 20 nov, kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders, 
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 100 kr/vuxen. Fika 
finns till självkostnadspris.
Anmälan: senast 13 nov till  
olsson.christel@telia.com 

Slöjdhäng
Vill du också träffas under en 
hel dag och bara slöjda, snacka 
slöjd, visa vad du slöjdar och 
berätta vad du vill se i vårt 
kursprogram. Vi ser gärna att 
ovanliga och vanliga tekniker 
samlas. Håll utkik på hem- 
sidan och på Facebooksidan  
efter mer information, men 
boka redan nu
Tid: eftermiddag, sön 19 jan
Plats: Kulturhuset Anders, 
Stenskogsv 2, Höör

Brodera med Brodööserna
Vi fortsätter att utforska  
enkla, kluriga och ovanliga 
stygn. Vi utmanar oss att  
prova nya eller gamla traditio-
nella tekniker.
Ledare: Christina Rassmus och 
Christel Olsson
Tid: Varannan månd udda 
veckor 13 jan, 27 jan, 10 feb,  
24 feb, 9 mars, 23 mars,  
6 april, 20 april, 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  
olsson.christel@telia.com 

Återbruksslöjd
Kan man hitta slöjdmaterial 
i återbruksaffärerna och vad 
kan man i så fall göra med det? 
Vi tittar i hyllorna, inspire-
ras och slöjdar av vad vi finner 
där. Kom och delta med oss, 
du stannar så lång eller kort 
stund som du vill. 
Ledare: MittSkånes Hemslöjds-
förening
Tid: lör 16 nov, kl. 10–14
Plats: Röda Korset, Industrig, 
Höör
Kostnad: fika finns till själv-
kostnadspris och du stöttar 
Röda Korset med material- 
kostnaden
Ingen anmälan 

Slöjdkafé på Eslövs 
bibliotek
Vi träffas och broderar till-
sammans. Gör färdigt eller  
påbörja ett nytt arbete, fritt  
eller bundet.
Ledare: Christa Hedve
Tid: torsd 17 okt, 14 nov, 5 dec, 
kl. 17–19
Plats: Eslövs bibliotek,  
Norreg 9
Ta med: ditt broderi
Ingen kostnad, ingen anmälan

Slöjdkafé på Hörby Museum
Vi träffas och handarbetar 
tillsammans 
Ledare Rose-Marie Hallenberg
Tid: torsd 17 okt, 21 nov, 5 dec, 
kl. 15–18
Plats: Hörby Museum
Ta med: ditt handarbete
Ingen kostnad, ingen anmälan
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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

Staden Malmös Hemslöjdsförening

Våra aktiviteter hålls i Malmö 
om inget annat anges.

Föreläsning:  
Andra vågens slöjd
Välkommen till en kväll med 
den slöjdande materialdesig-
nern Jonatan Hedetoft - Andra 
Vågens Slöjd. I en längre före-
läsning berättar han om slöj-
den som metod i designpro-
cessen och hur dessa två kan 
stärka och förmedla känslor. I 
samband med en utmattnings-
depression och en diagnos som 
bipolär började han tälja  
objekt med koppling till måen-
de och kropp, objekt som visu-
aliserar det vi inte ser, för att 
fungera som tankeväckare och 
samtalsöppnare. Jonatan  
jobbar aktivt för att underlätta 
och minska stigmatiseringen 
av psykisk ohälsa. Under kväl-
len får vi se och känna på  
Jonatans verk samtidigt som vi 
själva får en bit trä och en kniv 
att arbeta med. Något att sys-
selsätta händerna med under 
samtal (obs ingen kurs). Jona-
tan studerar på Kandidatpro-
grammet Möbeldesign med in-
riktning trä vid HDK- Steneby  
Föreläsare:  Jonatan Hedetoft
Tid: 17 okt, 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: Annika Ekdahl
Staden Malmös Hemslöjdsför-
ening har äran att bjuda in 
Annika Ekdahl att föreläsa om 
sitt arbete. I storslagna verk 
ger Annika Ekdahl, en av Nor-
dens främsta textilkonstnä-
rer, nytt liv åt en historisk tex-
til genre. Hennes avancerade 
och livliga gobelänger avbildar 
iakttagelser av vår samtid och 
spännande personliga berät-
telser. Allt blandas i en lekfull 
mix av minnen eller företeel-
ser som på olika sätt har berö-
ringspunkter med konstnärin-
nans eget liv. 
Föreläsare: Annika Ekdahl
Tid: 2 nov, kl. 14
Plats: STPLN Stapelbäddsg 3 
Västa hamnen (parkeringshus 
finns precis bakom STPLN  
eller ta buss 3)
Kostnad: Medlem SMHF 75 kr, 
medlem i annan förening 150 
kr, övriga 200 kr. Lätt fika in-
går.

Träsnitt och tryck
SMHF presenterar en unik 
möjlighet med konstnären/
grafikern, Fredrik Lindqvist. 
Han jobbar med träsnitt på tyg 
och kommer att lära deltagar-
na hur man med denna tek-
nik trycker på tyg eller papper. 
Han blandar ett modernt sätt 
att trycka grafik med hjälp av 
motiv utskurna i MDF-plattor. 

Fredrik bygger ofta upp bil-
derna som kollage, hopsydda 
med grova stygn. Han är utbil-
dad vid konsthögskolan i Umeå 
och konstakademin i Düssel-
dorf. Kursen hålls i samarbete 
med KKV Grafik, en professio-
nellt utrustad lokal med grafis-
ka förtecken där vi kommer att 
jobba med tryckpress. 
Ledare: Fredrik Lindqvist
Tid: 6 nov, kl. 18–21
Plats: KKV Grafik Malmö, 
Västmanlandsg 3, plan 5, in-
gång N
Kostnad: medlem SMHF 350 kr, 
medlem annan förening 375 kr, 
övriga 400 kr, materialkostnad 
tillkommer, ev knivset 70 kr
Ta med: skisser/idéer/motiv som 
du vill trycka, papper och tyg 
du vill trycka på, förkläde, la-
tex handskar, gammal hand-
duk, blyertspenna, suddgummi 
Läs mer om Fredrik Linqvist på 
fredrik-lindqvist.com och om KKV 
Grafik Malmö: kkvgrafikmalmo.se 
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Staden Malmös Hemslöjdsförening

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

återbetalning vid avbokning 
senare än 7 dagar före 

evenemanget.

Växtfärgning och Shibori  
@Dye Lab Malmö
Lär dig att färga tyg med väx-
ter. Kursen kommer att täcka 
grunderna i växtfärgning och 
ger dig en bild av den historis-
ka bakgrunden. Du kommer 
att få skapa mönster på tyg/
sjal med hjälp av Shibori tek-
niken. Efter kursen har du fått 
en förståelse för processen och 
du kommer att kunna experi-
mentera vidare och färga ditt 
eget tyg, garn, spets och dina 
kläder.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 23 nov, kl. 10–17
Plats: Dye Lab Malmö, Eriks-
rog 3
Kostnad: medlem SMHF 775 kr, 
medlem annan förening 800 
kr, övriga 825 kr. Material till-
kommer med 200 kr.
Mer info och anmälan: Boka din 
plats genom att anmäla dig och 
betala in avgiften. Anmälan 
görs direkt till  
adrienn@dyelabmalmo.com Betal-
ning sker med swish/banknr. 
och nummer får du vid anmä-
lan.
I samarbete med Dye Lab Malmö

Inspirationskväll: 
Julpyssel från då och nu
Välkomna att avsluta slöjdåret 
med oss. Vi dukar fram mate-
rial och du skapar traditionellt 
och otraditionellt julpyssel. Så-
klart bjuds det på julfika! 
Tid: 3 dec, kl. 18–21
Plats: STPLN Stapelbäddsg 3 
Västa hamnen (parkeringshus 
finns precis bakom STPLN)
Kostnad: Medlem SMHF 75 kr, 
medlem annan förening 150 kr, 
övriga 200 kr. Julfika ingår. 

Virka snöflingor  
@Dye Lab Malmö
Virka snöflingor för dekoration 
i hemmet och till julgranen. 
Du kan välja mellan runt 100 
olika snöflingor. Du kan pro-
va enklare eller mer avancera-
de mönster så det passar alla 
nivåer. Te, kaffe och lite kakor 
kommer att finnas på plats.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 7 dec, kl. 10–13
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3
Kostnad: medlem SMH 150 kr, 
medlem annan förening 175 kr, 
övriga 200 kr
Ta med: virknålar, garn, sax
Mer info och anmälan: Boka din 
plats genom att anmäla dig och 
betala in avgiften. Anmälan 
görs direkt till 
adrienn@dyelabmalmo.com  
Betalning sker med swish/
banknr. och nummer får du vid 
anmälan.
I samarbete med Dye Ladb Malmö

Upcykla din Julgran
Har julgranen spelat ut sin roll 
för i år? Tappat sitt sista barr? 
Är du osäker på var du ska 
göra av den? Såhär efter jul-
ledigheten tar vi nya tag och 
upcyklar din julgran! Skapa 

läckra krokar eller kanske en 
torkvinda och ge den nytt liv. 
Så spar din gran i alla fall tills 
den 8 januari 
Tid: 8 jan, kl. 18–21
Ledare: Christian Svensson
Plats: Form/Design Center
Ta med: sekatör, kniv och gren-
såg om du har.
Kostnad: Medlem SMHF 75 kr, 
medlem annan förening  
kr 150, övriga 200 kr 

Sydda böcker  
@Dye Lab Malmö
Vi kommer att tillverka sydda 
böcker med hjälp av några  
olika tekniker, t ex japanskt 
bokbinderi. Du kommer att ha 
möjligheten att sy en alma-
nacka för 2020. Te, kaffe och 
lite kakor kommer att finnas 
på plats.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 18 jan, kl. 10–13
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3
Kostnad: medlem SMHF 150 kr, 
medlem annan förening 175 kr, 
övriga 200 kr, materialkostnad 
tillkommer med 50 kr
Ta med: sax, linjal, blyerts- 
penna, om du har falsben eller 
något speciellt papper du vill 
använda.  
Mer info och anmälan: Boka din 
plats genom att anmäla dig och 
betala in avgiften. Anmälan 
görs direkt till  
adrienn@dyelabmalmo.com  
Betalning sker med swish/
banknr. och nummer får du vid 
anmälan.
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

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 

Medlemskväll
Ledare: Söderslätts Hemslöjds-
förenings 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.

Julpyssel för familjen
Tid: sön 1 dec, kl. 11–16
Plats: Strandbaden i Falsterbo
Ingen kostnad. Ingen anmä-
lan, kom en stund eller stanna 
hela tiden, gör som du har tid 
och lust.
I samarbete med  
Falsterbo Strandbad

Skånskt yllebroderi
Ledare: Cecilia Persson
Plats: Mellang. 22, Skanör
Mer info om tider och kostnad 
på skansktyllebroderi.se

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 virkning-
ens historia, skillnaderna mel-
lan smygmaskvirkning och 
”vanlig” virkning och om virk-
ningens komplicerade ställ-
ning inom hemslöjdsrörelsen. 
Smygmaskvirkning har histo-
riskt använts inom allmogen 
till främst vantar men även till 
mössor och sjalar/hjärtvärma-
re. Smygmaskvirkning är en 
teknik som ger ett fint ganska 
tjockt resultat som påminner 
om tvåändstickat eller nålbun-
det och lämpar sig för vantar. 
De föremål som hittats från 
äldre tider är av ull och du vir-
kar bäst med en lite annan typ 
av nål. 

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

Ny särk sydd enligt  
gammal tradition
Lotta Åbjörnsson kommer att 
hålla en kurs i att sy särkar 
på gammalt vis. Vi syr av raka 
stycken i linne, på maskin och 
för hand, dekorerar efter lust 
och förmåga och får ett vackert 
och bekvämt plagg. 
Ledare: Lotta Åbjörnsson
Tid: lör 26 okt, kl. 10–15
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 200 kr, materialkost-
nad tillkommer
Ta med: En del material finns 
att köpa på plats, men vill du 
vara säker på att få vad du vill 
ha, ta med linnetyg, ca 1 m på 
150 cm bredd och knyppeltråd 
35/2 att sy med. Ta också med 
sax, nålar, fingerborg, mått-
band och kanske symaskin. 
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

Hemslöjdloppis tema Luft
Skaffa mera luft i ditt hem! 
Sälj material, böcker och red-
skap, som du inte använder! 
Handarbete, redskap eller gar-
ner 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  
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 varan-
dra 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

Våra aktiviteter hålls i Ängelholm om inget annat anges.

at 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

After school kultur
Till dig i åk 4-9 som är intres-
serad av slöjd och tycker om att 
arbeta med dina händer.
Kom och prova på hemslöjdens 
olika tekniker. Vi arbetar bl.a 
med papper, tyg, garn, stål-
tråd och trä. Du kanske har ett 
eget projekt som du vill fortsät-
ta med? Välkommen att sticka, 
virka, fläta, vika, tälja…! 
Ledare: M Oxelman,  
G Wendelbo-Hansson,  
A Kjellberg, U Johnsson m fl.
Tid: torsd 17, 24 okt, 7, 14, 21 
och 28 nov, kl. 15.30–17
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen föranmälan och ingen 
deltagaravgift.
I samarbete med Aktivitet före- 
bygger, Ängelholms kommun och 
Engelholms Schackklubb

Smygmaskvirkning
Kom och lär dig smygmask-
virkning och hör ett föredrag 
om virkningens historia, skill-
naderna mellan smygmask-
virkning och ”vanlig” virkning 
och om virkningens komplice-
rade ställning inom hemslöjds-
rörelsen. Smygmaskvirkning 
har historiskt använts inom 
allmogen till främst vantar 
men även till mössor och sja-
lar/hjärtvärmare. Smygmask-
virkning är en teknik som ger 
ett fint ganska tjockt resultat 
som påminner om tvåändstick-
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Ängelholms Hemslöjdsgille

Stickkafé
Vi stickar, virkar eller vad du 
vill. Tillsammans ger vi varan-
dra tips och råd.
Ledare: Marianne Oxelman.
Tid: tor 7 nov, ons 4 dec, tis 21 
jan, tor 13 feb, ons 11 mars, kl. 
18–21
Kostnad: Kronohäktet, Tings-
torget
Pris: 50 kr inkl. fika.
Anmälan:  
oxelman.marianne@gmail.com 070-
310 72 06

Sy en Mormorsgömma/ 
Mussla 
Av några kartongbitar, vadmal 
eller tygstuvar syr vi litet prak-
tiskt 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 tygbi-
tar, 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. Om du tar med 
en egen stomme, så dras 100 kr 
av från kostnaden. 
Ta med: sekatör och handskar
Anmälan: senast 10 nov till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Broderikafé 
Kom och brodera eller vad du 
vill. Tillsammans ger vi varan-
dra tips och råd.
Ledare: Hedvig Wendelbo-
Hansson.

Tid: mån 18 nov, 9 dec,  
mån 13 jan, mån 3 feb,  
mån 24 feb, mån 16 mars, kl. 
18–21 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.

Lär dig tälja en sked med 
kniv och yxa
Siri visar hur man yxar ut och 
renskär en sked i färskt virke. 
Du får lära dig olika täljgrepp 
och yxtekniker för att komma 
igång med ditt egna projekt. 
Ingen förkunskap krävs.
Ledare: Siri Knaevelsrud
Tid: lör 8 feb, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga 
400 kr, material tillkommer
Ta med: Färskt virke kommer 
att finnas på plats. Du får låna 
både yxa och täljkniv, men det 
går givetvis bra att ta med sina 
egna verktyg.
Anmälan: senast 31 jan 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.

Lovslöjd för barn och vuxna 
Småslöjd i olika former.
Ledare: A Kjellberg, M Oxel-
man m fl.
Tid: tis18 feb, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 30 kr, material ingår.
Anmälan: oxelman.marianne@
gmail.com 070-3107206

Siden, sammet, trasa, lump!
Följ med på en tidsresa med fo-
kus på textiliernas roll och ut-
veckling i det svenska hemmet 
genom tiderna. En föreläs-
ning av Helena Troedsson, 
Stockholms Auktionsverk.
Hemslöjdsgillets årsmöte.
Dragning i medlem- 
slotteriet.
Tid: tor 5 mars, kl. 18 förhand-
lingar, kl. 19 föreläsning.
Plats: Hörsalen, Järnvägens 
Museum, Banskolev. 11
Fri entré. Alla välkomna!



Hemslöjdsnytt 18

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

Skånskt yllebroderi
Brodera hela helgen.Kursen är 
lämplig både för både nybörja-
re 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. Materi-
al 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 –  
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 kär-
na, som kan bestå av olika ma-
terial. Bollarna dekoreras se-
dan på utsidan med intrikata 
mönster av lindade och brode-
rade 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 kurs- 
ledaren. 
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 intrika-
ta mönster av lindade och  
broderade trådar och band. 

Smygmaskvirkning
Kom och lär dig smygmask-
virkning och hör ett före-
drag om virkningens histo-
ria, om skillnaderna mellan 
smygmaskvirkning och ”van-
lig” virkning och om virk-
ningens komplicerade ställ-
ning inom hemslöjdsrörelsen. 
Smygmaskvirkning har histo-
riskt använts inom allmogen 
till främst vantar men även till 
mössor och sjalar/hjärtvärma-
re. Smygmaskvirkning är en 
teknik som ger ett fint ganska 
tjockt resultat som påminner 
om tvåändstickat eller nålbun-
det och lämpar sig för vantar. 
De föremål som hittats från 
äldre tider är av ull och du vir-
kar bäst med en 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 smygmask-
nål om du har. Garn och smyg-
masknålar kommer att finnas 
till försäljning, en smygmask-
nål kostar 65 kr. 
Anmälan: senast 8 okt till  
070-857 14 19  
karin.c.h@hotmail.com

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Trådtjack
Lär dig bocka och böja föremål 
av ståltråd. Vi går igenom två 
vanliga tekniker. Är du nybör-
jare 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 mate-
rial och redskap på plats.
Anmälan: snarast till  
margareth.persson@gmail.com  
073-312 24 24 
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Ledare: Karin Eldforsen
Tid: 16 nov, kl. 11–14
Plats: Kristianstad, lokal  
meddelas senare.
Kostnad: medlem 250 kr,  
övriga 300 kr
Ta med: ditt favoritsybehör, små 
tygbitar och trådar i olika kva-
liteter. Har du gamla knappar 
går det fint att använda som 
stomme till klädda knappar.
Anmälan: senast 1 nov till  
margareth.persson@gmail.com 
073-312 24 24

Brodera med lysdioder
Förena ny teknik med gam-
malt hantverk. Vi gör en 
grannlåtsbrosch i ull där vi 
broderar in lysdioder.
Ledare: Maria Antreski
Tid: 21 nov, kl 18–21
Plats: Studieförbundet  
Vuxenskolan, Ö. Vallg 10,  
Kristianstad 
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 340 kr, inkl en  
materialsats
Ta med: sax och fingerborg
Anmälan: senast 7 nov till  
margareth.persson@gmail.com 
073-312 24 24

Prova på skinnsömnad
Sy dina egna varma och ulli-
ga handledsvärmare. Vi börjar 
med att prata allmänt om får-
skinn och skinnsömnad. För 
att få en känsla för materialet 
så skär/klipper vi ut små- 
bitar som vi syr ihop med olika 
sömmar som används i skinn-
sömnad. Sedan ger vi oss i kast 
med att sy handledsvärmare 
som kan dekoreras med kant-
band applikationer, knappar 
mm.
Ledare: Karin Håkansson
Tid: lör 18 jan, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet  
Vuxenskolan, Ö. Vallg 10,  
Kristianstad
Kostnad: medlem 400 kr, övriga 
450 kr, inkl. provlappar av får-
skinn, skinnålar och tråd.
Ta med: Fingerborg och en spet-

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 kurs- 
ledaren. 
Anmälan: till  
tina.tenje@gmail.com  
070-244 60 61

Stickning 
Lär dig sticka 2-färger med lyf-
ta 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

Knäppa knappar
Kom och lär dig sy trådknap-
par och klädda knappar. Ka-
rin visar hur du själv tillverkar 
knappar av tråd och tygbitar. 
Låt inspirationen flöda och för-
nya din garderob.

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

sig vass sax av lite mindre  
modell. Material till hand-
ledsvärmare kan tas med eget 
eller köpas på plats  
(färdigskurna fårskinns- 
bitar, eget val av dekoration 
som kantband och skinnbitar/
ylletyg i olika färg). Material-
kostnad till handledsvärma-
re 250 kr.
Anmälan: senast 2 jan till 
margareth.persson@gmail.com 
073-312 24 24

Färglära och 
marmoreringsmålning 
Färglära är grunden till allt 
måleri. Antingen man målar 
med penslar eller garn. För-
middagen ägnas åt detta och 
på eftermiddagen ägnas åt 
marmorering där man målar 
vått i vått. Vi kan måla på pap-
per eller trä. Som kursledare 
har vi engagerat Ninni Ahlsell 
som arbetar bl a som dekora-
tionsmålare  och konstnär. För 
den breda publiken har Ninni 
målat ett flertal av elskåpen i 
Simrishamn.
Ledare: Ninni Ahlsell
Tid: lör 22 feb, kl. 9.30–16
Plats: meddelas senare
Kostnad: medlem 400 kr, övri-
ga 450 kr
Material: meddelas senare
Anmälan senast 8 feb till  
tina.tenje@gmail.com  
070-244 60 61
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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

ATT GÖRA! 

Svenska Vävstolsmuseet Glimåkra arrangerar:
Utställningar 
15 september–26 oktober
Mina vävda tanketrådar
En hyllning till livet och jorden vi ärvde. Karin Wallin

Kurser
8–10 november (3 dagar)
Dekorativ experiment-vävning i vävstol
Fritt skapande i täta varpar med olika material. Enkelt och 
lekfullt.
Ledare Bodil Hörlén 1800 kr + material

Vävdagar:
VÄVDAGAR i Glimåkra 2–26 oktober

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

Gillet Skånska Spetsar arrangerar:
Kurs i Skånsk knyppling
Lör 16 nov i vuxenskolans lokaler i Eslöv
Både nybörjare och vana hälsas välkomna
För mer info. och anmälan: kontakta Therese Svensson 
044-23 81 01, 070-277 78 72 
therese.a.svensson@hassleholm.se

Österleden 8–12 Landskrona 
 Skumpa & Spaljé | Hemslöjden i Skåne

INSÄNDARE

Lokal uthyres i Landskrona
Jag kommer att flytta från min källarlokal på 
grund av flytt till större (Cidadellet). Det hade va-
rit trevligt att lämna över till någon med hantverk-
sanknytning då lokalen är perfekt för det! Det 
hade varit lite synd om det bara blir lager eller 
kontor av lokalen och jag är så glad för den, men 
jag behöver något större. Även hyran är rimlig.

Kort info om lokalen: 38kvm, källarlokal med ljus-
insläpp, wc och dusch samt liten industrivask. 
Ombonad och varmt (ingen källarkänsla) och in-
ternetanslutning finns (comhem). Lokalen är upp-
delad i två separata ytor och kan delas av två per-
soner om man vill. 

Hyran: 3009 kr inkl. moms. Hyresvärden är 
Svenska Hus, adressen är Norra Långgatan 24 i 
Landskrona.

Kontakta Bettina Posselt för mer info
076-108 52 14 bettinaposselt@gmail.com

SÄLJES! 

Georg Jensen dukar och servetter i linne 
säljes. Mått och bilder kan skickas vid 
intresse.  Kontakta Ingbritt Söderlind 
ingbritt.soderlind@gmail.com
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Österleden 8–12 Landskrona 
 Skumpa & Spaljé | Hemslöjden i Skåne

dofta | smaka | upplev
musik | workshop

marknadsbodar | mat

23–24 november
lör 10–16, sön 11–16

Jul på gamla
stationsområdet 

i Landskrona
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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

Nu är det dags att sticka varma tröjor, vantar och sockor. 
Vi har både inspirerande böcker och fina garner att väl-
ja på för höstens stickprojekt. Håll ögonen öppna på in-
stagram för flera nya spännande garnkvalitéer är på väg 
in i butiken. 

En av höstens nya stickböcker är Hönsestrik a love story 
av Anna Bauer. Boken innehåller ett flertal grundmöns-
ter till olika modeller och en mängd mönsterbårder som 
du fritt kan plocka ur och sätta ihop till en alldeles egen 
komposition. Lustfyllt och härligt! Så här säger författaren 
i bokens inledning:
Jag tycke det är dags att släppa stickningen fri igen! 
Omfamna det oförutsedda, släpp sargen och ge dig ut 
på hal is! Det går ju alltid att repa upp igen om det in-
te känns bra.
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Hemslöjden Skåne AB



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 fören-
ing du vill bli medlem i. 

Du kan också kontakta din lokala förening di-
rekt,  se kontaktuppgifter längst fram i tidning-
en.

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. 


