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På omslaget: 
Har du provat tvåändsstickning? 
Du stickar med två ändar, därav 
namnet och byter tråd varannan 
maska. Utmärkande för tekni-
ken är också mönsterkrus som 
stickas på ett speciellt sätt med 
båda ändarna. Karin Kahnlund, 
som mottog mästarbrev i stick-
ning under 2019, kommer till 
Skåne och har kurs i tvåänds-
sticking i april. Läs mer på  
sidan 8. 

16
mars

deadline
 hemslöjdsnytt 

nr 2/2020

HEMSLÖJDS
NYTT#1/2020

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 2/2020 
utkommer i mitten av april. Material 
lämnas senast 16 mars till Skånes 
Hemslöjdsförbund eller mailas till 
redaktören, se adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Kävlinge
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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 hemslöjdskonsulenterna i Skåne..

Välkommen till ett nytt slöjdår!
Nu är det fem år sedan vi flyttade verksamheten 
till gamla stationshuset i Landskrona. Det har 
varit bra för Hemslöjden i Skåne att samla hem-
slöjdskonsulenter och butik i gemensamma lokaler 
och under de här åren har intresset för och medve-
tenheten kring hemslöjd ökat stort i regionen. Att 
vi har en tydlig bas för verksamheten gör att det 
är lättare att nå ut med våra aktiviteter och berät-
telsen om vad hemslöjden är, både som företeelse 
och organisation. 

Hemslöjdskonsulenterna i Skåne har ett regionalt 
uppdrag från Region Skåne att utveckla hemslöj-
den både som kulturyttring och näringsgren och vi 
ska särskilt främja barn och ungdomars möjlig-
het till eget skapande. Vårt arbete resulterar i att 

Hemslöjden i Skåne varje år arrangerar nästan 
300 olika aktiviteter, där ca 800 barn och unga, 
samt ett par tusen vuxna deltar. Det är kurser, 
öppna workshops, Skapande skola projekt, utställ-
ningar, föreläsningar, marknader, mässor och 
slöjdträffar för olika intressegrupper och förening-
ar. Under 2018 hade vi aktiviteter på 23 olika orter 
i 16 av Skånes 33 kommuner och lägger man till 
de lokala hemslöjdsföreningarnas mycket omfat-
tande programverksamhet, blir det ytterligare 200 
aktiviteter som har 3 200 deltagare.

I Skåne finns 7 lokala hemslöjdsföreningar. De 
bedriver en fin verksamhet med kurser, slöjdkaféer 
och medlemsträffar. Tillsammans med hemslöjds-
konsulenterna arrangeras under året flera olika 
evenemang som vänder sig till allmänheten. Dessa 
är helt kostnadsfria och vi välkomnar särskilt 
barnfamiljer och ungdomar. Du möter oss på Ta i 
trä på Falsterbo konsthall den 22 februari, i slöjd-
verkstan under Slöjdens Dag på Bosjökloster slott 
den 10 maj och på Hemslöjdens Dag i Ängelholm 
den 5 september. Passa på att göra en utflykt, ta 
med hela familjen, packa en lunchkorg och kom för 
att slöjda tillsammans med oss!

Flera intressanta och spännande projekt, utställ-
ningar och kurser kommer under året. Här får du 
lite förhandsinformation, sätt ett kryss i din kalen-
der så du inte missar något. I början av året möble-
rar vi om i butiken. Vi ska byta ut en del inredning 
och skapa större försäljningsytor och bättre plats 
för utställningsdelen. Skånes Hemslöjdsförbund, 
som är paraplyorganisationen för all hemslöjd i 
länet, har sin årsstämma den 4 april och tills dess 
ska allt vara klart. I sommarens stora utställ-
ning visar vi silversmeden och konstnären Karin 
Ferner från Falun, vernissagen är den 27 juni. 
Ni som känner till Karin, vet att vi har en spän-
nande upplevelse framför oss. Därefter kommer en 
intressant utställning om Hassel, ett område som 
ska utforskas under de kommande åren för att ut-
veckla råvarans olika användningsområden. Den 
7 november har vi vernissage för en vävutställning 
som visar antika vävnader, bl a röllakan, krab-
basnår, dukagång och flamsk ur Stiftelsen Skånsk 
Hemslöjds samlingar. I den fokuserar vi på olika 
mönster och symboler, hur de har vandrat genom 
olika länder, kulturer och tidsepoker.

Kultur i alla dess former; dans, teater, musik, 

foto: Jenny B
randt
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Spinnträffar våren 2020
Träffarna är öppna för dig som vill 
och kan spinna och vill träffa andra 
spinnare. 
Tid: 25 jan, 22 feb, 21 mars, 1 
6 maj och 13 juni, kl. 10–13
Plats: Hemslöjden i Skåne,  
Landskrona
För mer info kontakta hemslöjds-
konsulent Anna-Lisa Persson  
anna-lisa.persson@hemslojd.org

hemslöjd och konst, är viktiga delar i ett bra 
samhälle. Slöjdens upplevelse är att tälja en sked, 
att vända och vrida på formen och ur en rå träbit 
skapa något funktionellt och vackert, att försjunka 
i stickningens upprepande rytm som ger ro och 
möjlighet att vila i en kreativ stund. Det visar sig 
i de regelbundna kulturvaneundersökningar som 
görs, att flest människor ägnar sig åt eget ska-
pande i någon form, långt många fler än de som 
besöker en operaföreställning, tittar på balett eller 
sjunger i kör. Det finns undersökningar som visar 
att slöjdande och eget skapande förekommer lika 
mycket i stan såväl som på landet och utförs av 
både gammal och ung. 

Slöjd och handarbete, eller arbete med händerna, 
är viktigt därför att det utvecklar tanken och 
hjärnan och ger nya förmågor. Du kan inte sticka, 
brodera, knyppla, väva, tälja, dreja, smida utan att 
vara i det du gör. Du måste beräkna och planera 
ditt arbete. I flera tekniker krävs det att du är en 
duktig matematiker och behärskar logiskt tänkan-
de för att kunna räkna ut en väv, förstå hur korg 
ska flätas eller hur en tröja med alla maskor och 
mönster ska planeras.

Idag ifrågasätts skolslöjden väldigt ofta och som 
vanligt är det ett kortsiktigt och begränsat, fanta-
silöst resonemang som helt bortser från vad tidig 

AKTUELLT

skolning av handens rörelser betyder för framtida 
kreativitet, inom musik, konst, teknik och naturve-
tenskap. ”Hellre en student som är bildad men kass 
på att sy i knappar, än tvärtom” skrev Expressen 
den 17 oktober 2019. Det är häpnadsväckande att 
man helt har missat att den svenska skolslöjden är 
unik och ligger till grund för den breda kreativitet 
som framgångar inom form- och designområdet och 
olika tekniska uppfinningar har vuxit fram ur.

Nåväl, alla vi som tycker att det är viktigt att 
kunna sy i en knapp och trots det värdesätter all 
form av bildning, vi fortsätter oförtrutet att föra 
fram slöjden och betydelsen av handens arbete. Ni 
som tycker likadant är varmt välkomna att delta i 
våra kurser, se våra utställningar och handla bra 
material, redskap, böcker och fin, hållbar, närpro-
ducerad slöjd i vår butik. Hoppas att vi ses flera 
gånger under slöjdåret 2020!

Annhelén Olsson 
verksamhetsledare och hemslöjdskonsulent  
Skånes Hemslöjdsförbund

23 februari – Täljfest i Skåne
För fjärde året arrangerar vi en täljfest för alla som gillar täljning och  
trähantverk. Vi fortsätter på temat slevar och skedar. Årets inspiratör är 
Beth Moen, välkänd slöjdare och huvudlärare på Sätergläntans träutbild-
ning. Det blir förstås också tid för eget täljande, föredrag, trädvandring och 
mingel. Viss täljvana krävs eftersom allt arbete sker på egen hand. Minimi-
ålder 13 år. Läs hela programmet på hemslojdeniskane.se/taljfest2020
Plats: Strandbaden i Falsterbo.
Kostnad: 600 kr, inkl. material och lån av verktyg
Anmälan: görs på hemslojdeniskane.se/taljfest2020

I samarbete med Konsthallen på Falsterbo Strandbad och Söderslätts 
hemslöjdsförening.
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Yllebroderi
På kursen lär du dig 
de stygn, bottensöm-
mar, mönsterformer 
och material som 
används i det skånska yllebro-
deriet. 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
8–9 feb, Fulltecknad

Textiltryck och broderi
15–16 feb, Fulltecknad

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. Hemslöjdskonsulenterna arrangerar slöjdkurser för både 
nybörjare och avancerade. Kursledarna är experter på sina områden och håller hög kvalitet. 

En helg
Lär dig grun-
derna vid hand-
sömnad av läder. 
Sömnadstekniker, 
verktygsanvändning, färgning, 
ytbehandling och putsning av 
mönster ingår in kursen. Du bör-
jar med provsömnad och att sy 
ett enkelt fodral eller ett bälte. 
Efter det kan du utveckla egna 
idéer genom att vika modeller 
i kartong, och sedan skära ut 
lädret. 
Lärare: Mikael Hellner
Tid: 29 feb–1 mars, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 14 feb

Fläta halm – löbbindning
14–15 mars, Fulltecknad

Spinna på rock 
och slända
En helg
Stickar du? Väver 
du? Är du intresse-
rad av att spinna ditt eget garn? 
Under kursen lär du dig grun-
derna i att spinna ull på slända 
och spinnrock. Vi går igenom 
ullens egenskaper samt olika 
metoder att bereda fibrerna på. 
Tråd kan spinnas hårt, löst, s el-

Brodera barnteckningar –
skapa broderi efter en 
barnteckning
En helg
Barn gör charmerande naiva bil-
der, som du kan omsätta till ett 
personligt broderi. Du får lära 
dig att överföra teckningen till 
tyg och hitta uttrycket med hjälp 
av olika stygn. Du kan använda 
olika material - bomull, linne, 
ylle, siden, pärlor, paljetter med 
mera. Kursledare Eva Berg är 
välkänd och en mycket omtyckt 
kursledare, en av de mest kun-
niga inom yllebroderi i Sverige.
Lärare: Eva Berg
Tid: 29 feb–1 mars, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 14 feb

Lädersömnad

anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser
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Textiltryck och broderi
en helg
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 använda 
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: 28–29 mars
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 13 mars

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 
nonstopdesign.se.

ler z... Vi bekantar oss med olika 
sätt att analysera vårt garn för 
att kunna spinna det vi vill. 
Kursen vänder sig främst till dig 
som är nybörjare eller dig som 
testat någon gång tidigare.
Lärare: Lina Sundberg
Tid: 14–15 mars, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 28 feb

Kursledarpresentation
Lina Sundberg är utbildad på Säter-
gläntan. Hon spinner främst ull och 
lin men testar gärna andra material 
som nässlor och hundhår.

Laga och dekorera  
med sashiko
En dag
Prova på den japanska broderi-
tekniken sashiko. Vi kommer att 
brodera ett stycke eller flera små 
lappade tyger som kan användas 
till lagningar eller små påsar. 
Möjlighet att påbörja lagning på 
ett eget plagg kommer också att 
finnas. Kursen lämpar sig för 
broderikunniga men fungerar 
även för nybörjare då vi utgår 
från enkla stygn. 
Lärare: Takao Momiyama
Tid: 11 mars, kl 16.30–21
Plats: Kulturhuset Anders, 
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 640 kr 
Anmälan: senast 28 feb

Kursledarpresentation
Takao Momiyama är utbildad i textil-
design och konst på Konstfack. Se-
dan 12 år bor han på Österlen och 
ägnar sig mestadels åt handtryck 
och japansk broderiteknik.

Svepteknik/
svepask
Tre dagar
Svepteknik är känt 
sedan stenåldern 
och svepaskar har använts som 
förvaringskärl under mycket 
lång tid. Svepaskar kan till-
verkas helt täta och lämpar sig 
för att förvara matvaror i. På 
den här kursen får du lära dig 
grunderna i att göra svepaskar. 
Vi kommer att göra askar av 3 
mm spån/faner. Spånet basas i 
varmt vatten och böjs runt en 
form, sys ihop med rötter och 
en botten passas in. Verktyg 
och maskiner som vi kommer 
att använda oss av är: täljkniv, 
japansåg, stämjärn, borrmaskin 
och överhandsfräs och det är en 
fördel om du har någon vana av 
dessa maskiner och verktyg. 
Lärare: Anders Isgren
Tid: 27–29 mars, fre kl. 15–20, 
lör–sön kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.960 kr
Anmälan: senast 13 mars

SPINNING SASHIKO SVEP
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Tvåändstickning
En helg 
Tvåändstickade plagg är varma, 
slitstarka och vackra. Du stickar 
med två ändar, därav namnet 
och byter tråd varannan maska. 
Utmärkande för tekniken är 
också mönsterkrus som stickas 
på ett speciellt sätt med båda 
ändarna. Är tvåändsstickning 
en ny teknik för dig får du lära 
dig grunderna: uppläggning, att 
sticka räta och aviga maskor och 
att sticka mönsterkrus. Du som 
kan grunderna får möjlighet att 
utforska tekniken och kan prova 
på mönsterstickning med olika 
färger och lära dig hur du smi-
digt stickar en figur i avvikande 
färg mitt på ett plagg. Du kan 
också fördjupa dig i att sticka 
vackra och välsittande tumkilar. 
Lärare: Karin Kahnlund
Tid: 4–5 april, kl. 10–16
Plats: Kulturhuset Anders, 
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 1.600 kr 
Anmälan: senast 20 mars

Klipp i plåt & bygg med trä – 
barn & vuxen tillsammans
En dag
Av spillvirke och plåtbur-
kar slöjdar ni kul grejer till-
sammans – barn och vuxen! 
Återbruksmaterial blir finfina 
föremål för fest och vardag, nyt-
ta och nöje! Inga förkunskaper 
behövs, men gärna nyfikenhet, 

påhittighet och lite klurighet… 
Kursen är lämplig för barn 7–12 
år i vuxens sällskap
Lärare: Gunnar Jeppsson
Tid: 25 april, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: vuxen + barn 1.050 kr
Anmälan: senast 8 april

Sticka strumpor –  
skaft, häl och tå
En dag
Under en dag får du lära dig 
början, mitten och avslutet för 
att sticka sockor. Du får möjlig-
het att testa på att sticka hälen 
såsom Agneta stickat den med 
framgång i snart 70 år. Och även 
att sticka höger- och vänster-
sockor. 
Lärare: Agneta Söderberg
Tid: 25 april, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 800 kr
Anmälan: senast 8 april

Kursledarpresentation: 
Agneta Söderberg älskar att sticka 
strumpor och sockor och har sedan 
barnsben utvecklat socksticknings-
konsten.

anmäl dig till kurserna på 
hemslojdeniskane.se/kurser

Sommarkurser 
Boka redan nu in sommarens 
kurser i din kalender. Anmälan till 
kurserna öppnar 2 mars.  
Kursort är Landskrona om inget 
annat anges. 

Vecka 23. (endast 3 dagar) 
Brodera fritt på ylle  
med Karin Derland 

Vecka 24. Skånsk konstvävnad 
med Gunvor Johansson 
(Önnestad)

Vecka 26. Yllebroderi  
med Eva Berg

Vecka 27. Skånsk konstvävnad 
med Gunvor Johansson

Vecka 27. (endast 3 dagar) 
Folkligt silversmide med  
Louise Vitas

Vecka 28. Pilkorgsflätning med 
Steen H Madsen (Önnestad)

Vecka 28. Svarvning med 
Åke Landström (Önnestad)

Vecka 28. Spinn ditt eget garn  
med Stefan Moberg 
(Önnestad)

Vecka 28. Bokbindning –  
traditionella bindningar och 
innovativa strukturer  
med Eva Hejdström

Vecka 29. Pilkorgsflätning  
med Steen H Madsen

Vecka 29. Fläta i näver  
med Emma Dahlqvist

Vecka 30. Stoppa & lappa dig 
genom din garderob  
med Katarina Evans

Vecka 39. Verktygskurs  
med Ramon Persson

Vecka 31. Flamskvävning  
med Marinne Asp

Vecka 31. (endast 3 dagar) 
Slöjda en pall, barn + vuxen 
med Mikael Liljeqvist

Vecka 32. Tälj till köket  
med Niklas Karlsson

TVÅÄNDSSTICKNING PLÅT & TRÄ
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FÖRENINGARNA
I Skåne finns sju lokala hemslöjdsföreningar som du kan bli medlem i. Föreningarna arrangerar 
slöjdkaféer, inspirationsdagar, medlemsträffar m.m. För medlemskap, se sista sidan.

FÖRENINGARNA / Helsingborgs Hemslöjdsgille

Helsingborgs Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborg

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

Anna-Karin Lie  
annakarin@drlie.se

Slöjdkafé på 
Stadsbiblioteket
Sticka, virka, brodera eller slöj-
da annat på Stadsbiblioteket i 
Helsingborg. Kom och inspire-
ra och låt dig inspireras av  
andra slöjd-intresserade.
Tid:  tor 13 feb, tor 12 mars, 
mån 30 mars, tis 14 april,  
ons 6 maj, tor 28 maj,  
mån 8 juni, kl 17–19.30 
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Ingen anmä-
lan.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. Vi inspirerar och 
hjälper varandra. Nybörjare  
eller proffs – alla är välkomna. 
Drop-in, ingen anmälan krävs.
Tid: månd 10 feb, 9 mars,  
6 april, 4 maj, 1 juni,  
kl. 15–18.30
Plats: Rosengårdens bibliotek
I samarbete med  
Rosengårdens bibliotek

Våra aktiviteter hålls, om inget 
annat anges i Helsingborg

Slöjd för alla
Här har du chansen att träffa 
slöjdare från de andra grupper-
na som också slöjdar på Hel-
singborgs olika bibliotek.  
Tid: tor 13 feb, kl. 16–19
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Ingen anmä-
lan. Fika finns att köpa i Café 
Birger.
I samarbete med Stadsbiblioteket 
Helsingborg

Fläta och knyta band 
På den här heldagskursen 
kommer du att fläta och  
knyta band med flera olika  
tekniker t.ex. flätning med 3, 5 
och 11 trådar och soutage. Du 
monterar dina band tillsam-
mans med instruktioner på ett 
arbetsblad, som du sedan kan 
använda som inspiration när 
du vill arbeta vidare.
Ledare: Katia Johansen
Tid: lör 25 jan, kl. 10–16
Plats: ABF, Grenadjärsg. 8
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 350 kr 
Material ingår. Ta med clip-
board, sax och blyertspenna.
Anmälan: senast 18 jan till  
annaclara_linden@hotmail.com 
042-21 19 03
I samarbete med ABF 

Årsmöte och 
föreläsning
Broderade bonader – vad kan de 
berätta för oss?
Att brodera budskap har åter bli-
vit populärt och används ofta för 
att föra fram ett personligt eller 
politiskt budskap. Men vilka bud-
skap kunde läsas på de gamla 
bonaderna? Vilken funktion hade 
de? Kulturhistoriker Eva Mattsson 
Lundblad berättar om de brodera-
de bonadernas historia och visar 
bonader ur sin samling. Ta gärna 
med dina egna bonader och visa.
Efter föreläsningen tar årsmö-
tesförhandlingarna vid. Vi avslu-
tar med utlottning av slöjdböck-
er mm. 
Tid: ons 12 feb, kl. 18–20 
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket 
Helsingborg 
I samarbete med  
Stadsbiblioteket 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

Helsingborgs Hemslöjdsgille & Hemslöjden Malmöhus

Medlemsaktivitet:  
Tova runt en sten
Välkommen att våttova en  
figur med en sten som stomme. 
Vi bjuder på fika och visar de 
nya lokalerna. 
Tid: ons 29 jan, kl. 18–21
Plats: ABF, Grenadjärsg 8
Anmälan: senast 23 jan till  
annaclara_linden@hotmail.com 
042-211903
I samarbete med ABF

Täljkurs
Vi lär oss tälja olika matred-
skap i färskt virke.
Ledare: Ingemar Nyman
Tid: ons 5 feb, kl. 18–21
Plats: ABF, Grenadjärsg. 8
Kostnad: medlem 200 kr,  
övriga 250 kr 
Du kan låna yxa och täljkniv, 
men ta gärna med om du har.
Anmälan: senast 29 jan till  
annakarin@drlie.se
I samarbete med ABF

Årsmöte
Medlemmarna i föreningen Hemslöjden Malmöhus kallar härmed till års-
möte. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 22 febru-
ari. De medlemmar som anmäler sig till mötet deltar även i dragningen i 
föreningens lotteri av presentkort i Hemslöjdens butik.
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Tid: lör 21 mars, insläpp från kl. 10.30 möte startar kl. 11
Program: Möte, lotteri, fika och föredrag
Föredrag: Textil i Kina – Kerstin Andersson är sinolog och arbetar se-
dan mer än 30 år tillbaka som färdledare i Kina och dess grannländer, 
framför allt med resor inriktade mot hantverk och textil. Vi får en histo-
risk odyssé och får se massor av bilder och mycket information om silke, 
bomull och andra typer av textilfibrer som används i Kina och hur de be-
handlas, färgas och dekoreras.
Anmälan: till annsofie.magner@me.com 073-342 18 54

Kreativ bokbindning
Tillverka en anteckningsbok 
utan hjälp av nål och tråd un-
der ledning av bokbindare Ma-
rianne Lund Petersen. Sidorna 
skärs ut i vitt papper och viks 
in i varandra så att man får en 
anteckningsbok. Till pärmarna 
används mönstrat papper. 
Ledare: Marianne Lund  
Petersen
Tid: lör 7 mars, kl. 10–16
Plats: ABF, Grenadjärsg. 8
Kostnad: Medlem 300 kr,  
övriga 350 kr. Material ingår.
Anmälan: senast 1 mars till 
mari.lindh@outlook.com
I samarbete med ABF 

Blommor till påsk
Vi gör fantasifulla och kreativa 
arrangemang inför påsken av 
blommor, ris, ägg och andra na-
turmaterial och återbrukat.
Ledare: Eva Hansson
Tid: ons 1 apr, kl. 18–21
Plats: ABF, Grenadjärsg. 8
Kostnad: Medlem 300 kr, icke 
medlem 350 kr. Material ingår. 
Ta med: en skål eller liknan-
de där du kan arrangera blom-
morna. 
Anmälan: senast 25 mars till an-
naclara_linden@hotmail.com 
042-21 19 03
I samarbete med ABF
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Temari bollar!
Temari bollar sägs härstamma 
från 700-talets Japan. Bollen  
har sitt ursprung i bollspelet 
Kemari. Senare gjordes boll- 
arna till barnens leksak, helt 
i dagens anda, av återbrukat 
material. Bollarna är ett litet 
exotiskt japansk konstverk. 
Kärnan lindas med sytråd som 
får en jämn yta. Därefter sys 
fantastiska mönster av, oftast, 
pärlgarn i klara fina färger.
En riktig eye-catcher till ditt 
hem, eller varför inte som en 
värdinnegåva till den som har 
allt!
Ledare: Kerstin Tobiasson
Tid: lör 18 jan, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: Medlem 450 kr,  
övriga525 kr. Materialkostnad 
tillkommer, betalas på plats.
Ta med: utrustningslista kom-
mer till de som anmält sig
Anmälan: senast 11 jan 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 gär-
na om du aldrig broderat tidi-
gare. 
Tid: lörd 18 jan, 22 feb,  
14 mars, 18 april och 9 maj,  
kl. 11–13
Plats: Limhamns Bibliotek, 
Odeng. 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 

Barn och ungdomar välkomna 
tillsammans med vuxen
Mer info: 
ingrid.rune.carlsson@telia.com 
070-668 39 75 

GarnGille i Arlöv
Vi som gillar garn ses och in-
spirerar varandra. Ta med 
ditt projekt: broderi, stickning, 
virkning, knyppling, bandväv-
ning m.m. Sitt ner en stund och 
jobba på det, samtidigt som du 
kan få tips på något nytt garn-
projekt. 
Tid: Onsd 22 jan, 12 feb, 26 feb, 
11 mars, 25 mars, 8 apr, 22 apr, 
kl. 17–19
Plats: Arlövs bibliotek
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar välkomna 
tillsammans med vuxen.
Mer info:  
chrishallberg@hotmail.com  
070-964 69 97
I samarbete med Arlövs bibliotek

Stickkafé i Landskrona
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 med 
start 23 jan,kl. 17–20
Plats:Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Ingen kostnad, ingen föranmä-
lan. Fika finns till självkost-
nadspris.
Mer info:  
anna.olsson.textil@gmail.com
I samarbete med Sveriges  
Stickförening Sticka

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 m.m. Sitt ner en stund 
och jobba på det, samtidigt som 
du kan få tips på något nytt 
garnprojekt. 
Tid: tisd 28 jan, 11 feb, 25 feb, 

Hemslöjden Malmöhus

10 mars, 24 mars, 7 apr, 21 apr, 
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

Broderitisdag
Följ med på stygnresan där vi 
prövar 100 olika stygn. Många 
av oss samlar dem i en egentill-
verkad stygnbok. Vi har redan 
22 olika stygn och kommer re-
petera dem under våren samti-
digt som vi går vidare och lär 
oss andra stygn och kombina-
tioner. Vi delar med oss av tips 
och trix i broderivärlden. Vill 
du hellre fortsätta med ett eget 
broderi men hänga med lika-
sinnade några kvällar är du 
också välkommen.
Ledare: Kate Warell
Tid: tisd 4 feb, 18 feb, 3 mars, 
17 mars, 31 mars, 14 april, 28 
april, kl. 18–20
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 100 kr /tillfälle. Barn 
och ungdomar gratis i sällskap 
med vuxen.
Ta med: nål med spets och udd, 
broderiring, broderitråd, tyg 
att brodera på, antecknings-
bok. Visst material finns till 
självkostnadspris.
Anmälan: senast veckan före till 
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

Brodera flirtigt med lysdioder
Lär dig hur du med nål och 
elektriskt ledande tråd syr 
egna kretsar med lysdioder och 
skapar lysande broderier.
Ledare: Maria Antreski
Tid: lör 8 feb, kl. 10–13
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 350 kr, övriga 
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Hemslöjden Malmöhus

450 kr, inkl. en materialsats
Ta med: sax, fingerborg
Anmälan: senast 2 feb till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

GarnGille i Lund
Garn kan användas till myck-
et. Vi som gillar garn ses och 
inspirerar varandra. Ta med 
ditt projekt: broderi, stickning, 
virkning, knyppling m.m. Sitt 
ner en stund och jobba på det, 
samtidigt som du kan få tips 
på något nytt garnprojekt.
Tid: sönd 9 feb, 8 mars, 5 apr, 
10 maj, 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: 073-399 81 01 
sophie.elsasser@gmail.com 
I samarbete med  
Lunds stadsbibliotek

Personliga trådknappar
Med personliga knappar kan 
du på ett enkelt och roligt sätt 
förnya dina kläder eller  
använda som smycken.
Ledare: Disa Sjöholm
Tid: tis 18 feb, kl 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 250 kr,  
övriga 300 kr
Ta med: trubbig nål samt bro-
deritrådar i olika färger om 

du har. Bomulls och lintrådar 
finns till självkostnads pris.
Anmäl: senast 11 feb till  
disasjoholm@gmail.com

Skärtorsdag
Vi fortsätter med våra popu-
lära familjeträffar där vuxna, 
barn och ungdomar täljer till-
sammans. Det blir blomster-
pinnar, potatisstickor, knopp/
list eller ta med redan påbörja-
de alster.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tord 27 feb, 26 mars, 9 apr, 
30 apr, 14 maj, 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

Återbruk av silverbestick
En favorit i repris. Ta med en 
SILVERSKED och gör den till 
din favoritring!! 
Ledare: Bo Giliusson
Tid: lör 29 feb eller lör, 18 apr, 
kl. 10–14 
Plats: Gamla Kyrkog. 21, 
Landskrona 
Kostnad: medlem 350 kr,  
övriga 450 kr
Anmälan: senast 22 feb eller 11 
april till bo.giliusson@me.com 
076-856 60 46

Sy en Mormorsgömma/ 
Mussla 
Av några kartongbitar, vad-
mal eller tygstuvar syr vi små 
praktiska etui som vi dekore-
rar med ett grannlåtsbroderi.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: lör 29 feb, kl. 10–16
Plats: Gamla Kyrkog. 21, 
Landskrona
Kostnad: medlem 450 kr, övri-
ga 525 kr, barn och ungdomar 
gratis i sällskap med vuxen
Ta med: vadmal/vackra tygbi-
tar, broderigarn, nål och sax 
och annat smått och gott om 

du har. Annars finns det vad-
mal/tyg att köpa och verktyg 
att låna.
Anmälan: senast 22 feb till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Tuppar, Hönor & Kycklingar
Av linne målat med limfärg 
skapar vi tuppar, hönor eller 
kycklingar. Dessa dekorerar vi 
med fjädrar, tygremsor, pärlor, 
paljetter, schabloner m.m. Av 
ståltråd böjer vi ben och fötter.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 12 mars, kl. 18–21
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: Medlem 250 kr, övri-
ga 350 kr. Barn och ungdomar 
gratis i sällskap av vuxen. Ma-
terialkostnad på 50 kr tillkom-
mer och betalas på plats.
Ta med: Material att dekore-
ra med, om ni har. Allt annat 
finns på plats.
Anmälan: senast 6 mars till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Skapa ett fint kuddfodral av 
kära textilier
Kanske har du textilier som du 
tycker om, inte använder och 
inte vill kasta? Med inspiration 
från trasmattans värld kan 
du väva nytt tyg av dessa utan 
vävstol och göra ett minnesvärt 
och vackert kuddfodral. Du får 
mönsterförslag, tips och trix för 
att göra en fin kudde.
Ledare: Ann-Charlotte Larsson
Tid: lör 28 mars, kl. 10–13



 13 Hemslöjdsnytt

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.

Hemslöjden Malmöhus & MittSkånes Hemslöjdsförening

Plats: Slottet 7, Landskrona  
Citadell
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 
425 kr. Material till mall 40 kr 
betalas på plats.
Ta gärna med: textilier t.ex. du-
kar, spets, band, lakan eller 
sparade monogram men även 
klädesplagg som t.ex. jeans går 
bra. Det finns också färdiga de-
signkit att skapa utifrån.
Anmälan: senast 21 mars 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. 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 även på textil. 
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 2–3 maj, kl. 10–15
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr,  
övriga 1.350 kr, inkl. material
Anmälan: senast 25 april till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

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

Slöjdkafé på Hörbys 
bibliotek
Vi träffas och handarbetar till-
sammans. Brodera, sticka eller 
virka, gör färdigt eller påbörja 
ett nytt arbete.
Ledare Rose-Marie Hallenberg 
och Hörbys bibliotek 
Tid: torsd 16 jan, 20 feb, 19 
mars, 9 april, 21 maj, kl. 16–19
Plats: Hörbys bibliotek,  
Skönlitterära rummet 
Ta med: ditt handarbete
Ingen kostnad, ingen anmälan

Slöjdhäng
Vi träffas under en eftermid-
dag och bara slöjdar och snack-
ar slöjd. Visa vad du slöjdar 
och berätta vad du vill se i vårt 
kursprogram. Kanske kan du 
hålla i en kurs? Vi ser gärna 
att ovanliga och vanliga tekni-
ker samlas. Håll utkik på hem-
sidan och på facebooksidan ef-
ter mer information.
Ledare: styrelsen
Tid: sön 19 jan, kl.12–17
Plats: Kulturhuset Anders, 
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: Vi säljer enklare fika 
till självkostnadspris

Årsmöte
Vad är rätt och finns det fel? 
Slöjd, hantverk, brukskonst, 
pyssel, behovsslöjd, konsthant-
verk, och säkert många fler  
benämningar finns det för att 
arbeta med händerna. Efter 
sedvanliga årsmötesförhand-
lingar blir det ett föredrag som 
ger dig svar på dessa frågor,  
eller väcker flera. Hemslöjds-
konsulent Anna-Lisa Persson 
föreläser.
Tid: mån 2 mars kl 18
Plats. Kulturhuset Anders, 
Stenskogsväg, 2 Höör
Ingen kostnad, men anmälan 
krävs så att vi kan beräkna fika.
Anmälan: senast 24 feb till  
olsson.christel@telia.com
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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

Våra aktiviteter hålls i Malmö 
om inget annat anges.

MittSkånes Hemslöjdsförening & Staden Malmös Hemslöjdsförening

Brodera med Brodööserna
Vi välkomnar fler i vårt glada 
gäng med brodöser. Vi fortsät-
ter att utforska enkla, kluri-
ga och ovanliga stygn. Vi ut-
manar oss att prova nya eller 
gamla traditionella tekniker.
Ledare: Christina Rassmus  
och Christel Olsson
Tid: Varannan månd, udda 
veckor 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 

Lek med stygn
Vill du prova på att brodera,  
vill du komma igång efter ett 
långt uppehåll eller har du 
inte tid för en terminskurs? Då 
är detta något för dig . Lär dig 
10 olika stygn, några enkla och 
några mer kluriga. När dagen 
är slut har du gjort en nåldyna 
som också fungerar som ett li-
tet stygnbibliotek.
Ledare: Christina Rassmus  
och Christel Olsson
Tid: lör 1 feb, kl. 10–16
Plats: Kulturhuset Anders, 
Stenskogsväg. 2 Höör
Kostnad: 400 kr, inkl material-
sats, kaffe och te
Ta med: sax, nålar, fingerborg 
och lunch
Anmälan: senast 20 jan till  
olsson.christel@telia.com

Slöjdkafé på Eslövs bibliotek
Vi träffas och handarbetar till-
sammans. Brodera, sticka eller 
virka, gör färdigt eller påbörja 
ett nytt arbete. 
Ledare: Christa Hedve och  
Eslövs bibliotek
Tid: torsd 6 feb, 5 mars, 2 april, 
7 maj, kl. 17–19
Plats: Eslövs bibliotek,  
Norreg. 9

Ta med: ditt handarbete.  
Ingen kostnad, ingen anmälan

adrienn@dyelabmalmo.com  
Betalning sker med swish/
banknr. och nummer får du vid 
anmälan. 
I samarbete med Dye Lab Malmö

Kurs – kogin, japanskt 
broderi
Kogin är en traditionell  
japansk broderiteknik som 
används för att förstärka  
arbetskläder. Lär dig sy  
koginmotiv för att dekorera 
dina textilier. Material finns 
på plats. Vi bjuder på te och 
kaffe.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 8 feb, kl. 10–14
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3
Kostnad: Medlem SMHF 300 
kr, övriga 350 kr. 75 kr i  
materialkostnad tillkommer
Ta med: sax och förstorings-
glas om du har.
Mer info och anmälan: Boka 
din plats genom att anmäla 
dig och betala in avgiften.  
Anmälan görs direkt till 

Boka söndag 10 maj för  
Slöjd &Hantverksdagen på  

Bosjökloster Slott. Mer info och ett  
utförligare program kommer i nästa num-

mer av Hemslöjdsnytt.
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Staden Malmös Hemslöjdsförening

Inspirationskväll – rya
En härlig teknik som går att 
knyta både på färdig botten och 
att väva/knyta i vävstol. Under 
kvällen har du möjlighet dels att 
lära dig knyta ryaknutar på fär-
dig botten, dels att tillverka ryan 
från grunden i en vävstol. Små 
vävramar finns också att köpa 
där du kan provväva din egen 
mini-rya, t.ex. en brosch.
Inspiratörer : Inger Lindell och 
Ewa Gustafson
Tid: tor 13 feb, kl. 18 – 21
Plats: STPLN, Stapelbäddsg .3,  
V Hamnen
Kostnad: Medlem SMHF 75 kr, 
medlem annan förening 150 kr 
övriga 200 kr. Fika ingår. 
Anmälan: https://tinyurl.com/
smh2020

Kurs – Sy en messma
En messma är en traditionell sa-
misk förvaringspåse som passar 
ypperligt till sybehör. Sy den i 
vadmal och dekorera den med 
det du har i dina gömmor, t.ex. 
knappar, pärlor, band och spet-
sar. Vi bjuder på te och kaffe.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör, 7 Mars, kl. 10–15
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3
Kostnad: Medlem SMHF 350 kr, 
övriga 400 kr. 375kr i material-
kostnad tillkommer. 
Ta med: tygsax, märkpenna, 
knappnålar.
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 anmälan.
I samarbete med Dye Lab Malmö

Öppet hus – spinn och väv i 
litet format
Liten plats hemma behöver 
inte betyda att spinna och väva 
är uteslutet. Under dagen får 
du möjlighet att spinna med 
slända och spinnrock. Moni-
ka och Eva från föreningen 
Skånelin, Skånes Lincentrum 
i Knutstorp visar hur man 
kan spinna med lin och säljer 
en del produkter med anknyt-
ning till det. Två olika fabri-
kat av bordsvävstolar, Venne 
och Aschford finns att pröva. 
Allt från grindvävstol till väv-
stolar med 8 skaft! Ewa, Inger 
och Kalli från Vi Vävare i Skå-
ne visar hur man kan väva i en 
bordsvävstol. Marja från Char-
lottendals Gård visar Ash-
fordvävstolar samt säljer väv-
garner. Slöjdare från Staden 
Malmös Hemslöjdsförening 
spinner med ull och väver.
Tid: lör 14 mars, kl. 10–15, kom 
när du vill och stanna så länge 
du vill.
Plats: STPLN, Stapelbäddsg. 3, 
V. Hamnen
Ingen kostnad, fika finns att 
köpa.
Mer info: https://www.facebook.
com/pg/StadenMalmosHemslojd/
events/ 
I samarbete med Vi vävare i Skåne 
och Föreningen Skånelin

Inspirationskväll – Slå rep!
Favorit i rep-ris! Vi samlas och 
slår rep i olika återbruksma-
terial. Ta med det material du 
vill prova att göra rep av, visst 
material finns på plats. 
Tid: vecka 12. Exakt datum pu-
bliceras i evenemanget på FB 
och på eventbrite i god tid.
Plats: Form /Design Center  
Lilla torg
Kostnad: Medlem i SMHF 75 kr, 
medlem annan förening 150 kr, 
övriga 200 kr. Fika ingår.
Anmälan:  
https://tinyurl.com/smh2020

Workshop – blackwork
Vi kommer att brodera några 
småmönster så att du får en för-
ståelse hur tekniken fungerar. 
Bli inspirerad av färgglada garn 
och bilder. Material kommer att 
finnas på plats. Vi bjuder på te 
och kaffe.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 4 april, kl. 10–13
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3
Kostnad: Medlem SMHF 150 kr, 
övriga 200 kr. 50 kr i material-
kostnad tillkommer
Ta med: sax, blyertspenna, ru-
tat papper, broderigarn och nål 
om du har. 
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 anmälan
I samarbete med Dye Lab Malmö.

Inspirationskväll –  
kallrörd tvål
Kvällen vigs åt tvagning och att 
tillverka egen tvål. Med olja och 
hushållskemikalier tillverkar 
vi tvål. Vi går genom hur man 
räknar ut recept och tillsam-
mans tillverkar vi sedan tvål ef-
ter ett beprövat recept. 
Ledare: Christian Svensson
Plats: Centralt i Malmö. Håll ut-
kik på Facebook för senaste in-
fon!
Tid: ons 15 april, kl. 18–21
Kostnad: Medlem i SMHF 75 kr, 
medlem annan förening 150 kr, 
övriga 200 kr. Materialkostnad 
50 kr tillkommer! Fika ingår.
Ta med: förkläde, elvisp eller 
stavmixer om du har.
Anmälan: 
https://tinyurl.com/smh2020

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

återbetalning vid avbokning senare 
än 7 dagar före evenemanget.



Hemslöjdsnytt 16

Söderslätts Hemslöjdsförening

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

----------

Medlemskväll
Ledare: Söderslätts Hemslöjds-
förenings styrelse
Tid: ons 29 jan, kl. 18–21
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: medlem Söderslätts 
Hemslöjdsförening gratis, övri-
ga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund 
eller stanna hela tiden, gör som 
du har tid och lust.

Ta i trä
Upptäck hur roligt det är att 
tälja. Ta med hela familjen och 
tälj insekter, djur och odjur till-
sammans med hemslöjds- 
konsulenterna och föreningen. 
Material och redskap finns på 
plats. För barn från 7 år i  
sällskap av vuxen.
Tid: lör 22 feb, drop-in mellan 
kl. 11–16
Plats: Strandbaden i Falsterbo
Ingen kostnad, ingen anmälan. 
I samarbete med  
Skånes Hemslöjdsförbund och 
Konsthallen på Falsterbo Strandbad. 

Täljfest
En heldag för dig som gillar 
täljning och trähantverk. Slev-
täljning med välkända slöjda-
ren Beth Moen, huvudlärare på 
Sätergläntans träutbildning, 
föredrag, trädvandring och 
mingel. Viss täljvana krävs. 
Minimiålder 13 år. 
Tid: sön 23 feb, kl. 10–16
Plats: Strandbaden i Falsterbo.
Kostnad: 600 kr, inkl. material 
och lån av verktyg
Läs hela programmet och anmäl 
dig på:  
hemslojdeniskane.se/taljfest2020
I samarbete med Skånes Hemslöjds-
förbund och Konsthallen på Falster-
bo Strandbad

Årsmöte
Lotta Åbjörnsson håller föredrag 
om folkdräkter.
Tid: lör 1 feb, kl. 12–15
Plats: Meddelas senare

TA I TRÄ – 2020

TREDJE ÅRET I RAD
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Ny särk på gammal tradition
En kurs i att sy särkar på gam-
malt vis. Vi syr av raka styck-
en i linne, på maskin och för 
hand, dekorerar efter lust och 
förmåga och får ett vackert och 
bekvämt plagg.
Ledare: Lotta Åbjörnsson
Tid: lör 14 mars, kl. 10–15.
Plats: Mellang 22, Skanör.
Kostnad: 200 kr, materialkost-
nad tillkommer.
Ta med: material finns att köpa 
på plats, men vill du vara sä-
ker 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, nå-
lar, fingerborg, måttband och 
kanske symaskin. 
Anmälan: senast 7 mars till  
soderslattshf@gmail.com

Medlemskväll
Ledare: Söderslätts Hemslöjds-
förenings styrelse
Tid: tor 16 april, kl. 18–21
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: medlem Söderslätts 
Hemslöjdsförening gratis, övri-
ga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund 
eller stanna hela tiden, gör som 
du har tid och lust.

Skånskt yllebroderi
Ledare: Cecilia Persson.
Tid: info på skansktyllebroderi.se
Plats: Mellang 22, Skanör

Med reservation för ändringar. 
Besök gärna vår hemsida för 

aktuell info

 hemslojden.org/soderslatts-
hemslojdsforening

 Söderslätts Hemslöjdsförening &  Ängelholms Hemslöjdsgille

Ängelholms Hemslöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

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

Våra aktiviteter hålls i Ängelholm om inget annat anges.

Broderikafé 
Kom och brodera eller vad du 
vill. Tillsammans ger vi varan-
dra tips och råd.
Ledare: Hedvig Wendelbo-
Hansson
Tid: månd 3 feb, 24 feb, 16 
mars, 6 april, 27 april, 18 maj 
kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan:  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Siden, sammet, trasa, 
lump!
Följ med på en tidsresa med  
fokus på textiliernas roll och ut-
veckling i det svenska hemmet 
genom tiderna. En föreläsning 
av Helena Troedsson,  
Stockholms Auktionsverk.
Hemslöjdsgillets årsmöte
Dragning i medlemslotteriet
Tid: tor 5 mars, kl 18 förhand-
lingar, kl. 19.00 föreläsning.
Plats: Hörsalen, Järnvägens  
Museum, Banskolev. 11
Fri entré. Alla välkomna!

Stickkafé
Vi stickar, virkar eller vad du 
vill. Tillsammans ger vi var-
andra tips och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: tis 21 jan, tor 13 feb,  
ons 11 mars, tis 21 april,  
ons 13 maj, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstor-
get
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan:  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06 
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Ängelholms Hemslöjdsgille

Återbruk – textila smycken
Vi syr och broderar smyck-
en av textilt material, överbli-
vet eller hittat på loppis. Tove 
visar och berättar om vad hon 
gjort och tillsammans inspire-
rar vi varandra.
Ledare: Tove Lindén
Tid: mån 9 mars, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övri-
ga 200 kr
Ta med: Små bitar av tyg, stra-
maljväv, garn, band, pärlor och 
annat material som du gillar 
och har hemma. Det är också 
bra att ta med sax, nålar, sy-
tråd, säkerhetsnålar och/eller 
örhängeskrokar. Annars finns 
material att köpa och verktyg 
att låna.
Anmälan: senast 2 mars till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Skånskt yllebroderi
Prova på och kom igång med 
yllebroderi eller få hjälp att gå 
vidare!
Ledare: Eva Berg
Tid: lör 21 mars, kl 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 400 kr
Ta med: Sax och liten sybåge, 
15-20 cm. Material för nybör-
jare finns att köpa.Fortsättare 
kan ta med eget broderi.
Anmälan: senast 14 mars till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Knäppa knappar
Lär dig sy trådknappar och 
klädda knappar. Låt inspi-
rationen flöda och förnya din 
garderob!
Ledare: Karin Eldforsen
Tid: tor 26 mars, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstor-
get
Kostnad: 150 kr medlem,  
övriga 200 kr
Ta med: Sybehör, små tygbitar 
och trådar i olika kvaliteter. 
Ta med gamla knappar, om 

Bygg ett hus i miniatyr
Prova på modellbygge efter rit-
ning. Det kommer  att finnas 
två modeller att välja på. För 
ev. annat hus ta med egen rit-
ning.
Ledare: Mai Kurdve och 
Pia Malmros
Tid: tisd 11 feb och 17 mars, 
kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 300 kr, 
övriga 400 kr. Materialkostnad 
tillkommer.
Anmälan: senast 28 jan till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Lovslöjd för barn och vuxna 
Småslöjd i olika former.
Ledare: A Kjellberg, 
M Oxelman, Gun Wendelbo-
Hansson m fl.
Tid: tis 18 feb, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 30 kr, material ingår
Anmälan: till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Sy och brodera en 
minijacka/ kimono
Sy en minijacka inspirerad av 
ensömskappan på Balenciagas 
utställning på Borås textilmu-
seum. 
Ledare: Bodil Englund och 
Agneta Kjellberg
Tid: tis 3 mars, kl. 18–21 och 
lör 14 mars, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 300 kr,  
övriga 400 kr. Materialkostnad 
tillkommer.
Ta med: Ta med två tygbitar 
40x40 cm t.ex. en broderad 
duk, siden eller brokad och om 
du har qviltvadd till fyllning. 
Ta gärna med paljetter, spets, 
band för att applicera på jack-
an vid den andra träffen.
Anmälan: senast 25 feb till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

After school kultur
För dig i åk 1-6 som är intres-
serad av slöjd och tycker om att 
arbeta med dina händer. Kom 
och prova på hemslöjdens olika 
tekniker. Vi arbetar bl.a. med 
papper, tyg, garn, ståltråd och 
trä. Du kanske har ett eget 
projekt som du vill fortsätta 
med? Välkommen att sticka, 
virka, fläta, vika, tälja…! 
Ledare: M Oxelman,  
A Kjellberg, Gun Wendelbo-
Hansson, U Johnsson m fl.
Tid: torsd 6, 13, 27 feb, 5, 12, 
19, 26 mars och 2 april, 
kl 15.30–17
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen föranmälan och ingen 
deltagaravgift.
I samarbete med Aktivitet förebyg-
ger, Ängelholms kommun och 
Engelholms Schackklubb.

Lär dig tälja en sked med 
kniv och yxa
Siri visar hur du 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. Materialkostnad till-
kommer.
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
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du har. De kan användas som 
stomme till klädda knappar. 
Anmälan: senast 19 mars  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Dekorera med flossa
Flossa passar fint som avslut-
ning eller dekor på stickade, 
virkade och nålbundna plagg. 
Du får prova att göra kavel-
frans, sydd flossa med och utan 
ryaknut och frans kombinerad 
med broderistygn.
Ledare: Åsa Stentoft
Tid: sön 29 mars, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 300 kr med-
lem, övriga 400 kr. Material-
kostnad tillkommer.
Ta med: Stickad provlapp i ljust 
2-eller 3-trådigt ullgarn, ca 
12x12 cm. Sticka fast, blöt och 
blocka. Brodernålar utan udd 
i olika grovlekar. Kavel – en 
strumpsticka nr 5, en penn-
stump (blyerts) och en linjal. 
Ullgarner av samma kvalitet 
som din provlapp och ev. plagg 
att dekorera. Om du har, ta 
också med mjukt brodergarn i 

Deltagare under 25 år betalar 
halva kursavgiften. 

Anmälan är bindande. Avanmälan 
senare än en vecka före kursstart  

debiteras.

ull (typ Tapestry Wool), sax och 
rutigt papper.
Anmälan: senast 22 mars till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Slöjdresa till Värnamo 
lördagen 18 april
Täcklebo Broderiakademi och 
Ängelholms Hemslöjdsgille an-
ordnar en bussresa lördagen 
den 18 april. Vi besöker Van-
dalorum med visning av ut-
ställningen Systrarna Jobs, 
där vi också bokat lunch på 
Restaurang Syltan. Därefter 
åker vi till Tånnö, där Maria 
Eklind från Vaggeryd berättar 
om projektet ”Kulturarva” där 
ungdomar med olika bakgrund 
utforskar och utvecklar sitt 
kulturarv, ett intressant och 
nyskapande projekt inom hem-
slöjden. Vi avslutar med besök 
i Slöjdkyrkan i Tånnö och dess 
butik, där vi får eftermiddags-
fika.
Kostnad: 425 kr. Kostnad för 
lunch 165 kr tillkommer. Ange 
i anmälan, om du vill boka 
lunch. 
För mer info och anmälan: Karin 
Sundberg karinsu@telia.com  
070-368 17 67 eller  
Marianne Oxelman  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Ängelholms Hemslöjdsgille

Påsömsbroderi
Lär dig att brodera påsöm, det 
frodiga broderiet från Dalar-
na. Med tjockt ullgarn
broderar vi de färgglada blom-
morna från Flodas folkdräkt. 
Du får lära dig grundtekniken 
och de vanligaste mönsterfor-
merna.
Ledare: Hedvig Wendelbo-
Hansson.
Tid: lör 25 april, kl 10–16 
Plats: Kronohäktet,Tingstorget
Kostnad: Medlem 300 kr, öv-
riga 400 kr. Materialkostnad 
tillkommer.
Anmälan: Senast 18 april till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Slöjda grönt
Vi slöjdar lönnlövskorgar. Mer 
info i nästa nummer av hem-
slöjdsnytt.
Ledare: Marianne Oxelman.
Tid: lör 13 juni, kl. 10–13
Plats: M Oxelmans trädgård,  
Storgatan 123
Kostnad 150 kr medlem,  
övriga 200 kr
Anmälan: senast 6 juni till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06
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Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane

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

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

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

på plats av kursledaren.
Anmälan: senast 24 jan till  
margareth.persson@gmail.com  
073-312 24 24

Stickevent 
Eventet vänder sig till både 
nybörjare och vana sticker-
skor. Medverkar gör förening-
en Österlenstickan. Det går 
ut på att man kan välja på att 
sticka med likasinnade och 
lära av varandra eller gå till 
någon av de stationer 
där man kan lära sig olika 
sticksätt. Man kan välja på 
flerfärgsstickning – relief- 
stickning, dominostickning – 
näverstickning och spetsstick-
ning. Kanske kan alla börja 
med estnisk fläta…
Ledare: bl a Gunnel Kindstedt 
från Österlenstickan
Tid: 15 feb, kl. 9.30–16
Plats: Österlen.  
Lokal meddelas senare
Ta med: Garn, helst 2-trådigt 
ullgarn och stickor 3 eller 3,5, 
annars finns det material och 
stickor till salu. 
Kostnad: 200 kr för medlem-
mar i såväl hemslöjds- 
föreningen eller föreningen 
Österlenstickan
Anmälan: till  
tina.tenje@gmail.com  
070-244 60 61

Skinnsömnad
Sy dina egna varma och  
ulliga handledsvärmare. Vi 
börjar med att prata allmänt 
om fårskinn och skinnsömnad. 
Därefter skär och klipper vi ut 
småbitar som vi syr ihop med 
olika sömmar som används 
för skinnsömnad. Till sist ger 
vi oss i kast med att sy hand-
ledsvärmare som kan dekore-
ras på olika sätt.
Ledare: Karin Håkansson
Tid: lör 18 jan, kl 10–16
Plats: Studieförbundet  
Vuxenskolan, Ö Vallg. 10, 
Kristianstad
Kostnad: Medlem 400kr,  
övriga 450 kr. Inklusive prov-
lappar, skinnålar och tråd.  
Materialkostnad till hand-
ledsvärmare tillkommer med 
250 kr.
Anmälan: snarast till 
margareth.persson@gmail.com 
073-312 24 24

Brodera bottensöm
Bottensöm är ett sätt att fylla 
tomma ytor och variationerna 
är många.
Ledare: Annika Nilsson
Tid : lör 8 feb, kl. 10–16
Plats: Kristianstad, lokal  
meddelas senare
Kostnad: medlem 400 kr,  
övriga 450 kr
Ta med: sybåge och sax. Du kan 
ta med eget material eller köpa 

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Årsmöte 2020
Medlemmarna i Östra Skånes 
Hemslöjdsförening kallas härmed 
till föreningens ordinarie årsmöte.
Tor 24 mars, kl. 18 på Rökeriet, 
Yngsjöv. 226, Åhus.
18.00 Samling och mat. Fisksop-
pa, smör, bröd och dryck serve-
ras till subventionerat pris 100 kr. 
Maten betalas på plats, antingen 
kontant eller Swish. Eventuella al-
lergier meddelas vid anmälan.
18.45 Årsmötesförhandlingar
19.30 Anna Wahlstedt presen-
terar Hemslöjdsbutiken i Lands-
krona.
20.00 Kaffe/Te och kaka
Skrivelser och motioner ska va-
ra styrelsen tillhanda senast 14 
mars. 
Anmälan: senast 14 mars till 
ann.a@telia.com 070-920 98 20 
eller tina.tenje@gmail.com  
070-244 60 61
Välkommen önskar styrelsen
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Sashiko
Ledare: Takao Momiyama
Tid: lör 7 mars kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda skola,  
Kyrkobacken 5, Ravlunda,  
Kivik
Kostnad: Medlem 400 kr,  
övriga 450 kr. Material kan  
köpas av kursledaren vid  
behov.
Anmälan: till  
tina.tenje@gmail.com  
070-244 60 61

Skånskt Yllebroderi
Kursen vänder sig till både ny-
börjare och vana brodöser.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: 18–19 april, kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda skola, Kyrko-
backen 5, Ravlunda , Kivik
Kostnad: Medlem 800 kr,  
övriga 900. Material kan köpas 
av kursledaren
Anmälan: till 
tina.tenje@gmail.com  
070-244 60 61

Yllebroderievent
Eventet vänder sig till intres-
serade av yllebroderi – vana 
brodöser, nybörjare och nyfik-
na.
Tid: 23–25 juni, kl 9.30–16
Mer info kommer senare. 

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 vi 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: Ravlunda skola
Kostnad: medlem 400 kr,  
övriga 450 kr
Anmälan: senast 8 feb till  
tina.tenje@gmail.com  
070-244 60 61

Skånskt Yllebroderi
Kursen vänder sig till både ny-
börjare och vana brodöser.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: lör 29 feb, kl. 9.30–16
Plats: Hässleholm, lokal  
meddelas senare
Kostnad: Medlem 400 kr, övriga 
450 kr. Material kan köpas av 
kursledaren.
Anmälan: till tina.tenje@gmailcom 
070-244 60 61

Kursavgifter betalas in senast en 
vecka före kursstart på bankgiro. 

889-1210 

Anmälan är bindande. Vid återbud 
av annat skäl än t.ex. sjukdom tas 
en anmälningsavgift ut på 150 kr. 
Ställs en aktivitet in så återbetalar 

vi givetvis hela avgiften.

Östra Skånes Hemslöjdsförening
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LITE AV VARJE

LITE AV VARJE
Här tipsar vi om sånt som kan vara av intresse. Kanske har du något du vill sälja eller efterlysa? 
Hör av dig till redaktör Sofia Månsson sofia.mansson@hemslojd.org

Svenska Vävstolsmuseet Glimåkra arrangerar

Utställningar 
10-12 april: Ett 20-tal konstnärer visar målningar, 
och broderier

10 maj -3 juni: Lagad. Takao Momiyama

Kurser
29 feb Nybörjartäljning  – Täljning för dig som vill 
prova på från början. Vi täljer och målar krokar. 
Ledare Eva Persson. 700 kr + material.

14 mars Brodera med dioder – Ny teknik med 
gammalt hantverk Ledare Maria Antreski.  
700 kr + material.

28 mars Sticka med lyfta maskor – Förenklad 
mönsterstickning med textilformgivaren Ann-Mari 
Nilsson. 700 kr + material.

22-26 april (5 dagar) Tyg till kläder – Efter kursen 
slut har du vävt och har med dig olika prover 
av tyger till både tunnare och tjockare plagg i 
varierande material och bindningar. Ledare Gunnel 
Andersson. 3.500 kr + material 

7-9 maj (3 dagar) Taqueté med skaftväxling – Vi 
sätter upp, inreder, och väver med enkel skaft-
växlare. Du har möjlighet att efter kursen köpa 
skaftväxlaren. Ledare Nina Floderus.  
2.100 kr- + material

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

Digital hantverksmarknad söker slöjdare
I januari startar Kniv & Karda, en ny digital slöjd- och 
hantverksmarknad. Marknaden kommer endast vara 
öppen några dagar per tillfälle. Kommande år blir det 
åtta marknader och den första är 29-31 januari.

Produkterna ska ha hög kvalitet och vara tillverkade 
i trä, läder, järn, ull eller lin. Du betalar endast provisi-
on på det som blir sålt och du levererar direkt till kund 
efter försäljning. Vill du veta mer? Gå in på knivoch-
karda.se eller maila till jenny@knivochkarda.se

BOKTIPS!
I början av december 2019 utkom en väldigt fin och in-
spirerande bok av Birgitta Calagos. ”Från bondmora till 
konstväverska” skildrar Cilluf Olssons liv och gärning som 
en av profilerna inom den skånska hemslöjden med egen 
vävskola och affärsrörelse i Landskrona.
Mor Cilluf, som hon kallades, var med och försökte räd-
da det skånska textila kulturarvet som höll på att gå för-
lorat vid industrialismens genombrott i Sverige under slu-
tet av 1800-talet och satt i styrelsen för Malmöhus läns 
hemslöjdsförening 1911-1914. Hon var bonddottern 
från Österlen som blev en av Skånes skickligaste väver-
skor av rölakan och nådde internationell berömmelse på 
världsutställningar bland annat i Paris och Chicago och 
erhöll medaljer och diplom.

Cilluf Olsson 1847-1916. Från bondmora till konstväver-
ska är utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget.

Köp ditt exemplar i Hemslöjdsbutiken 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

Täljnivar i två olika längder, från Morakniv.

Linolja för ytbehandling och Moraknivs 
nyframtagna skedkniv för täljning av t.ex. 
skedar och slevar.

Redskap för hårdslöjd
Är du nyfiken på att lära dig att tälja? I butiken 
hittar du både böcker om täljning, olika typer av 
täljknivar, karvsnittsknivar, skedknivar och fina 
handgjorda yxor. Knivarna kommer från Morakniv 
och Sune Oscarsson i Ullared. Skedknivarna är från 
Hans Karlsson samt från Morakniv. Sune Oscarsson 
gör även fina yxor som vi har en begränsad upplaga 
av. 
Den kallpressade linoljan finns både som rå och som 
kokt och är verkligen närproducerad. Linet odlas och 
pressas till olja utanför Kävlinge här i Skåne.
Vill du lära dig ännu mer om täljning så anordnar 
Skånes hemslöjdsförbund täljkurser med jämna  
mellanrum, håll utkik på hemsidan!

Karvsnittsknivar i olika varianter för att skära dekor. 



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 –  

institutet för slöjd och på resor med Hem-
slöjdsresor

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  
direkt,  se kontaktuppgifter längst fram i  
tidningen

Helsingborg Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborgs-hemslojdsgille

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus

MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

Staden Malmös Hemslöjdsförening 
hemslojden.org/stadenmalmo 

Söderslätts Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Ängelholms Hemlöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane

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

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


