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

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

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

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

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

Nästa nummer: Nummer 3/2020 
utkommer i mitten av juli. Material 
lämnas senast 10 juni till Skånes 
Hemslöjdsförbund eller mailas till 
redaktören, se adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Kävlinge
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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. Susanne Asserfors 070-719 27 87 
susanne@asserfors.nu

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

Söderslätts Hemslöjdsförening 
ordf. Lotta Pettersson 
lottemipettersson@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

KONSULENTERNA...
... har ordet.

Den nödvändiga slöjden!
Jag vill inte höra att slöjd är trendigt, att det 
ligger i tiden eller att den är på frammarsch. 
Jag hävdar istället att slöjd är grundläggande, 
visst går det att se uppsving för olika slöjd-
arter till exempel att många just nu vill tälja. 
Men det betyder inte att slöjd är inne, det är 
lite som att säga att kläder är trendigt för att 
byxor med hög midja är på modet. 
Hade tänkt ägna kolumnen åt varför slöjden 
är hållbar ur ett miljöperspektiv men efter 
rådande läge med Coronaoro, människor som 
hamstrar de mest underliga grejer och folk 
som inte längre har möjlighet att shoppa bort 
sin tid på närmaste varuhus kommer fokuset 
att hamna på varför slöjden är nödvändig för 
samhället. Men det hänger i högsta grad ihop 
med varför slöjd är hållbart. 
Slöjd är essentiellt, något vi behöver för att ta 
makten över våra liv och faktiskt känna själv-
förtroende i att kunna klara oss själva.
I vårt individualistiska samhälle är det fak-
tiskt konstigt att vi inte lyfter slöjden som ett 
sätt för människor att bli mer självständiga. 

Det kanske är för att vi inom slöjden inte ser 
den som individualistisk, vilket jag inte heller 
gör, men jag ser slöjd som ett verktyg för att 
vi som individer ensamma och tillsammans 
ska kunna klara oss i vardag men också i kris. 
Jag är övertygad om att slöjden kan hjälpa 
människor att känna lugn i sig själva. Att 
slöjda är att se möjligheter i det som finns 
framför en och anpassa sig efter givna för-
hållanden allt eftersom. När du klyver trät 
eller när du spinner tråden kommer det inte 
att göra precis som du vill, du måste anpassa 
dig och göra det bästa av situationen, är du 
skicklig och har övat länge, så ökar också 
möjligheten för att det blir bra. Att tänka 
slöjd blir att förhålla sig till läget och finna 
lösningar. Alltså det vi behöver när samhället 
hamnar i kris. 
Min uppfattning är att vi gjort oss beroende 
av konsumtion, att vi tror att varje omstän-
dighet går att lösa med att köpa ännu en grej 
som är anpassad till just den situationen, 
exempelvis en olivsked. Så när vi står där 
inför en reell kris så försöker vi shoppa oss ur 
den genom att köpa ytterligare en förpackning 
toalettpapper.
Att ha någon extra rulle toalettpapper eller 
ris så att du kan mätta dina ungar en vecka 
är inte fel, men om vi tillät oss tänka slöjd 
så skulle vi bli lugnare. Slöjden skänker oss 
nämligen kunskaper som vi sedan kan appli-
cera på situationer som inte nödvändigtvis är 
slöjdrelaterade. Själv tycker jag inte att det är 
slöjd att dra fram kontokortet och dela äpplet 
i tre nästan lika stora delar när barnen tjuter 
och det inte ligger en kniv i handväskan. Men 
det är slöjdtänk - här är situationen - det här 
har jag - det behöver lösas - okej. Och det 
är därför slöjden är nödvändig, för att den 
förbereder oss så att vi kan lösa oförutsedda 
händelser, stora som små. Och den ger oss 
självförtroendet att tro att vi kan hitta lös-
ningar på oväntade situationer vilket gör att 
det är längre till panik. 

Anna-Lisa Persson, textil hemslöjdskonsulent i Skåne
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AKTUELLT
Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne..

Spinnträffar våren 2020
Träffarna är öppna för dig som vill och kan spinna och  
vill träffa andra spinnare. 
Tid: 16 maj och 13 juni, kl. 10–13
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
För mer info kontakta hemslöjdskonsulent  
Anna-Lisa Persson anna-lisa.persson@hemslojd.org

AKTUELLT

Med anledning av Coronasmittan Covid-19
I skrivande stund är det svårt att sia om hur våren kommer se ut inom 
Hemlöjdsorganisationen och i samhället i stort. Vi vet inte om vårens kurser och arrang-
emang kommer kunna genomföras eller om allt kommer att ställas in med kort varsel. 
Vi planerar för att allt kommer vara som vanligt igen tills Hemslöjdsnytt kommer ut 
men vi ber er ha förståelse för att situationenen kan förändras. Om du anmäler dig till 
Hemslöjdskonsulenternas kurser, och de skulle ställas in så får du ett mail ifrån oss. Håll 
även koll på hemsidor och facebook så att du vet om arrangemangen genomförs eller ej. 
Hemslöjdskonsulenternas verksamhet hittar du på hemslojdeniskane.se. Adresser till hem-
slöjdsföreningarna hittar du under respektive avsnitt längre fram i tidningen. 

KARIN FERNER 
Prål, prakt & smycken 

27 juni–5 sept
Hemslöjden i Skåne

Landskrona gamla stationhus

Sommarutställning med Karin Ferner
Välkommen till invigningen av sommarens lustfyllda 
utställning Prål, prakt & smycken, som visar smycken 
och folkkonst av silversmed Karin Ferner från Falun! 

Vernissage är lördagen den 27 juni kl 11.00,  
då finns Karin Ferner på plats och berättar om sitt  
konstnärsskap

Ladda ner verksamhetsberättelsen för 2019
Nu finns Skånes  
Hemslöjdsförbunds  
verksamhetsberättelse  
för 2019 att läsa på 
hemslojdeniskane.se
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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. Hemslöjdskonsulenterna arrangerar slöjdkurser för både 
nybörjare och avancerade. Kursledarna är experter på sina områden och håller hög kvalitet. 

der. Grundläggande kunskaper i 
vävning krävs.
Lärare: Gunvor Johansson
Tid: 8–12 juni, kl. 10-16
Plats: Önnestad folkhögskola
Kostnad: 3 100 kr 
Anmälan: senast 20 maj

Skånskt yllebroderi
En grundläggande kurs i 
skånskt yllebroderi som passar 
för dig som inte broderat yllebro-
deri tidigare. Självklart är vana 
brodöser och de som gått tidigare 
kurser välkomna då kursledaren 
gör individuell anpassning och 
du kan påbörja ett projekt som 
passar din nivå. Du får lära dig 
de stygn och bottensömmar som 
förekommer i skånskt yllebro-
deri, överföring av mönster från 
papper till tyg och olika slags 
monteringar. Vi kommer även 
titta på äldre folkliga dynor från 
olika delar av Skåne.
Lärare: Eva Berg
Tid: 22–26 juni, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3100 kr 
Anmälan: senast 31 maj

Svepteknik/svepask
På den här kursen får du lära 
dig grunderna i att göra svepas-
kar. 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: 5–7 juni, fre kl. 15–20, lör–
sön kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.960 kr
Anmälan: senast 15 maj

Brodera fritt på ylle
fulltecknad

Skånsk konstväv
Vi ser och lär av den skånska 
vävtraditionen för att ta den 
vidare in i vår tid. Rölakan, 
krabbasnår, halvkrabba och 
dukagång väver du i egen upp-
sättning, prova på alla fyra, och 
kanske lite trensaflossa eller för-
djupa dig i en teknik. Som kurs-
material används kursledarens 
bok Väv skånska allmogevävna-

anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser

Pilflätning för trädgården
Här får du möjlighet att lära dig 
att använda pil till många olika 
saker, fläta växtstöd, rör som 
fungerar som ytterkrukor, vägg-
koner, fågelmatare av olika slag, 
olika varianter av amplar m.m. 
Projektet du väljer kan ha olika 
svårighetsgrad och vara litet 
eller stort, det är upp till dig och 
vad du vill göra. Kursen kommer 
också att ge dig kunskap om pil 
och dess egenskaper, samt en hel 
del tips att ta med sig hem.
Lärare: Ann-Marie och Maria 
Jönsson
Tid: 16–17 maj, kl. 10–16
Plats: Hovdala slott, Hässleholm
Kostnad: 1600 kr
Anmälan: snarast

Kursledarpresentation:
Anne-Marie och Maria Jönsson, mor 
och dotter, började fläta pil ihop för 
cirka 15 år sedan. Flätar främst kor-
gar men även en hel del till trädgår-
den, som de har till försäljning på 
flera stora hantverksmässor i Skå-
ne. Har under hela tiden, varje år, 
gått kurser för Steen H Madsen. Ger 
sedan 10 år tillbaka själva kursen i 
främst Skåne och Jämtland.
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Träsvarvning enligt 
skärmetoden
Under kursen lär du dig den 
historiska tekniken med skä-
rande svarvning. Du kommer att 
få svarva: träägg, snurra, skål i 
färskt trä och mer beroende på 
vad du hinner. I kursen ingår 
även uppsättningsmetoder, val 
av virke, genomgång av utrust-
ning och verktyg samt vikten 
av att hålla verktygen vassa.  
Under kursen disponerar du 
en egen svarv med tillhörande 
verktyg. Kursen vänder sig till 
både nybörjare och till dig som 
kan svarva.
Lärare: Åke Landström
Tid: 6–10 juli, mån–tors kl. 
10–16.30, fre kl. 10–14
Plats: Önnestads folkhögskola
Kostnad: 3 100 kr, svarvhyra på 
1 250 kr tillkommer 
Anmälan: senast 31 maj

Spinn ditt eget garn
Under den här kursen, som 
lämpar sig såväl för nybörjare 
som för den mer vana spinna-
ren, så kommer vi prata om hur 
en tråd blir till, hur man kan 
förändra trådens struktur för att 
ge den olika egenskaper och om 
hur olika trådar beter sig i olika 
hantverk. Vi kommer också lära 
oss att skilja på kam- och kard-
garner och hur dessa spinns. Vi 
pratar om ullen som material, 
hur du kan skilja ull från ull och 
om vad som egentligen är det 
perfekta garnet. Under kursen 

Skånsk konstväv
För kurspresentation, se kursen 
8–12 juni.
Lärare: Gunvor Johansson
Tid: 29 juni-3 juli, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast 31 maj

Folkligt silversmide
Leklusta ”står högt i kurs” på 
denna kurs. Med inspiration 
från folkkonst, flora och fauna 
lär du dig tillverka och kombi-
nera enkla delar till smycken för 
kropp, själ och bostad. Förutom 
silver arbetar vi med material 
från både fin- och fulsalong. Du 
får gärna ta med saker från 
egna skattkistor som favorit-
tyg, garn, trasiga smyckes- och 
klockdelar. Vi blandar friskt; 
tillverkar bindöglor och kopplar 
kedjor, falsar, driver, borrar, så-
gar, filar, nitar, löder, punsar, de-
korerar och polerar. Frodig fan-
tasi hjälper oss att skapa unika 
kombinerbara folkliga smycken 
som armband, halsband, ringar, 
broscher, örhängen, fick- och 
fönstersmycken och mycket mer.
Lärare: Louise Vitas
Tid: 30 juni–2 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 2 400 kr
Anmälan: senast 31 maj

Bokbindning – traditionella 
bindningar och innovativa 
strukturer
På den här veckolånga kursen 
kommer du att häfta och binda 
tre traditionella modeller: en 
limmad bok med hård pärm och 
rygg, en flexibel bindning med 
klotrygg samt en koptisk bind-
ning med öppen rygg och dekora-
tiva stygn. Vi kommer även att 
tillverka några innovativa vikta 
bokstrukturer, en s.k. ”Crown 
binding” (Heidi Kyle-vikning) 
där sidorna sätts in i boken utan 
häftning eller lim. En annan 
spännande bokstruktur är en 
dubbel concertina (dragspelsbok) 
som består av två delar som är 
skurna och sammansatta.
Lärare: Eva Hejdström
Tid: 6–10 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast 31 maj 

Kursledarpresentation
Eva Hejdström är konstnär och bok-
bindare. Eva studerade måleri på 
Glasgow School of Art i Skottland 
och fortsatte med att utbilda sig i 
bokbindning, både i traditionella tek-
niker och innovativt bokbinderi. Hon 
har lång erfarenhet av att undervisa 
i konst och design, och håller kurser 
och workshops i bokbindning och 
Artists’ Books.

SKÅNSK KONSTVÄV FOLKLIGT SILVERSMIDEPILFLÄTNING
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kommer vi att spinna för olika 
ändamål, både för stickning och 
vävning. Vi kommer att sticka 
och väva prover i olika tekniker 
för att lära oss mer om hur de 
olika garnerna lämpar sig för 
olika tekniker.
Lärare: Stefan Moberg
Tid: 6–10 juli, kl. 10–16
Plats: Önnestads folkhögskola
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast 31 maj

Pilkorgsflätning
Pil är ett fantastiskt material 
som det tillverkats korg av i 
många hundra år och pilens 
möjligheter är många. Om du är 
nybörjare får du börja med att 
tillverka ett par runda korgar 
från grunden, och lära känna 
material, flättekniker och red-
skap. Du som gått en eller ett 
par kurser tidigare, kan prova 
på att göra ovala, eller kanske 
till och med fyrkantiga korgar. 
På kursen finns tillgång till både 
avskalad pil och pil med bark i 
olika färger.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 6–10 juli, kl. 9–16
Plats: Önnestads folkhögskola
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 31 maj 

Pilkorgsflätning
Se kursbeskrivning ovan
Tid: 13–17 juli, kl 9-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Lärare: Steen H Madsen
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 31 maj

Näverflätning
Den här kursen ger en intro-
duktion till näverns fantastiska 
egenskaper och möjligheter med 
fokus på näverflätning. Kursen 
innehåller en genomgång av 
teknikens grunder och förut-
sättningar. Under veckans gång 
kommer du att planera och ge-
nomföra ett eget projekt i näver-
flätning, t.ex. en väska, en korg 
eller kont. För den intresserade 
kommer det också ges möjlighet 
att prova mer experimentella 
tekniker i materialet såsom oli-
ka viktekniker, som påminner 
om origami.
Lärare: Emma Dahlqvist 
Tid: 13–17 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr. Material om 
ca 1 000–1 500 kr tillkommer
Anmälan: senast 31 maj

Kursledarpresentation
Emma Dahlqvist är textildesigner, 
konstnär och nävernörd. Hennes re-
lation till näver började med en när-
mast anarkistisk attityd till slöjd-
traditionen då hon med hjälp av 
laserskärning och origami undersök-

te textila kvaliteter i materialet. Em-
mas verk i näver har ställts ut natio-
nellt och internationellt och tilldelats 
priser och utmärkelser, och hon har 
på sitt eget sätt också tagit sig an 
den mer traditionella näverslöjden. 
2019 gavs hennes bok Näver – fläta, 
tampa, vika ut och hon håller kontinu-
erligt kurser och workshops i traditio-
nell och experimentell näverslöjd.

Stoppa & lappa dig genom 
din garderob
Låt inte ett litet hål stoppa dig 
från att fortsätta använda ett 
favoritplagg i garderoben. Se det 
som en kreativ utmaning och en 
chans att sätta igång ett roligt 
handarbete. Alla har vi kläder 
som vi sällan eller aldrig använ-
der. Kläderna kan ha ett hål eller 
en fläck, de kan vara urtvättade, 
ha tappat spänsten eller vara lite 
blankslitna. Kanske är det en 
ylletröja som av misstag krympt 
i tvätten. På den här kursen kom-
mer Lär dig hur du med olika bro-
deritekniker som grund, för hand 
och med maskin, kan stoppa, 
lappa eller förändra ett plagg. 
Alla plagg får vara med; vävda, 
stickade, tröjor, skjortor, byxor, 
klänningar, jackor, naturmaterial 
och syntetmaterial.
Lärare: Katarina Evans
Tid: 20–24 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast 31 maj

anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser

NÄVERFLÄTNING STOPPA & LAPPA VERKTYGSVECKA
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Verktygsvecka– 
skärpning, justering & 
skaftning av slöjd och 
snickeriverktyg
För att lyckas med ett slöjdpro-
jekt så behöver du slipade och 
rätt inställda verktyg. Loppis och 
Tradera är utmärkta för verk-
tygsinköp och med rätt behand-
ling blir gamla verktyg oftast 
lika bra som nya dyra inköp och 
även nya verktyg blir bättre efter 
en översyn. Ett utmärkt tillfälle 
att ta med och fixa till verktyg 
som sett bättre dar. Slipning 
och bryning: med jiggar och på 
frihand. 
Hyvlar och hyvling: genomgång 
av hyvling med olika hyveltyper. 
Användning och renovering av 
sicklar. Skaftning: göra/montera 
ett yxskaft. Skafta slöjdkniv, 
göra eggskydd. Stämjärnsskaft.
Lärare: Ramon Persson
Tid: 20–24 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast 31 maj

Flamskväv
Nu har du chansen att lära dig 
en gammal anrik teknik med 
starka traditioner i Skåne. 
Tekniken kom till Skåne via 
Flandern och här utvecklades 
tekniken efter allmogens behov, 
möjligheter och smak. Tekniken 
har ett eget formspråk som är 
vackert , spännande och ibland 
galet. Tekniken vävdes som mest 

under 1750-1850-talet. Du får 
lära dig grunderna i flamskväv-
ning – uppsättning och vävning i 
ram. För att lära känna tekni-
ken får du som är nybörjare väva 
detalj från en gammal förlaga. 
Kursen vänder sig till både ny-
börjare och de som vävt flamsk 
tidigare. 
Lärare: Marianne Asp 
Tid  27-31 juli, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr 
Anmälan: senast 31 maj

Slöjda en pall – 
barn & vuxen tillsammans
Det här är en kurs där du arbe-
tar tillsammans med ditt barn 
och där ni gemensamt arbetar 
i färskt trä för att tillverka en 
pall. Under kursen kommer ni 
att lära er olika täljgrepp, hur 
man slipar sin kniv, eftersom en 
slö kniv är farlig, vilka träslag 
som lämpar sig för det ni vill 
göra, olika typer av träbearbet-
ning, sågning, spräckning, hyv-
ling och olika sorters ytbehand-
ling. Kursen är lämplig för barn 
7–12 år i vuxens sällskap  
(1 barn per vuxen).
Lärare: Mikael Liljeqvist
Tid: 28–30 juli, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 2 600 kr gäller för en 
vuxen + ett barn
Anmälan: senast 29 maj

Kursledarpresentation 
Mikael har varit verksam med att ar-
beta i trä sedan 1973 inom både 
skulptur och snickeri, och har arbetat 
mycket med offentlig utsmyckning. 
Han har arbetat mycket med barn 
och unga och är van att tälja tillsam-
mans med barn. liljeqvistdesign.com

Tälj till köket
Kursen lär ut grundläggande 
täljning med kniv och skedkniv. 
Men det är också viktigt att 
stanna till och lägga vikt vid 
själva ämnet. Under kursen läg-
ger vi också fokus på att  fintälja 
med yxa. Under kursen gör vi 
hållbara köksredskap och skedar 
av färskt trä med skurna ytor.
Lärare: Niklas Karlsson
Tid: 3 – 7 aug
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 100 kr
Anmälan: senast 31 maj

Kursledarpresentation
Niklas Karlsson är träsnidare från 
Ljusdal i Hälsingland. På senare år 
har han koncentrerat sig på skedar 
och köksredskap, och har tagit fram 
ett särskilt plastsaneringskit för kö-
ket. Niklas håller kurser på Säter-
gläntan och har skrivit boket “The 
Art of Whittling”, “Konsten att tälja”. 
ahardslojdlife.se

FLAMSKSVÄV SLÖJDA EN PALL TÄLJ TILL KÖKET
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FÖRENINGARNA / Helsingborgs Hemslöjdsgille

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

Helsingborgs Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborg

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

Anna-Karin Lie  
annakarin@drlie.se

Medlemsaktivitet: 
Helsingörstapeten
Följ med på en tur över sundet 
och titta på Helsingörstapeten, 
en 31 m lång broderad bildbe-
rättelse. En miljon stygn be-
rättar om 37 kvinnors erfaren-
heter av krig, flykt och vardag. 
Vi bjuder på inträdet till Hel-
singör Bymuseum. Ingen an-
mälan behövs. Vi träffas kl. 
9.15 vid entrén till båtarna på 
Knutpunkten.  
helsingormuseer.dk
Tid: lör 16 maj, kl. 9.15
I samarbete med ABF

Nationaldagsslöjda på 
Fredriksdal
Slöjda tillsammans på 
Fredriksdal. Ta med ditt hand-
arbete och sitt en stund och 
njut av den vackra miljön. Mer 
information får du med e-post 
när det närmar sig.
Tid: lör 6 juni, kl. 10–17
I samarbete med ABF

Våra aktiviteter hålls, om inget annat anges i Helsingborg

Borstbinderi
Vi provar på grunderna i 
borstbinderi. Du hinner göra 
2–5 borstar under dagen.
Ledare: Annika Bonthron
Tid: lör 9 maj, kl. 10–16
Plats: ABF, Grenadjärg.  8
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 
400 kr. Material till en borste 
ingår, material till fler borstar 
kan köpas av ledaren. Vi bju-
der på fika.
Anmälan: senast 2 maj till  
annakarin@drlie.se 
I samarbete med ABF

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: 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

Måla på ylle
Du får prova att måla på två 
olika ylletyger. Du kan sedan 
använda tyget som det är eller 
t ex använda det som bas för 
ett yllebroderi.
Ledare: Bettina Posselt
Tid: tors 7 maj, kl. 18–21
Plats: ABF, Grenadjärg. 8
Kostnad: Medlem 250 kr, övriga 
300 kr. Material och fika ingår.
Ta med: block, penna, plastpåse 
och förkläde.
Anmälan: senast 30 april till 
eva.lithell@telia.com
I samarbete med ABF
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Deltagare under 25 år betalar  
halv avgift. 

Anmälan är bindande. Återbud 
senare än en vecka före kursstart 

debiteras. 

Helsingborgs Hemslöjdsgille

Måla på ylle
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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

Stickkafé i Landskrona
Tid: torsd jämna veckor, sista 
gången 28 maj, kl. 17–20
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Kostnad: 30 kr, ingen föranmä-
lan.
Info:  
anna.olsson.textil@gmail.com

GarnGille i Staffanstorp
För oss i alla åldrar!
Tid: tisd 21 april, 5 maj och 19 
maj, kl 17–19
Plats: Staffanstorps bibliotek, 
Torget 1
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Info:chrishallberg@hotmail.com 
070-964 69 97
I samarbete med  
Staffanstorps bibliotek

GarnGille i Arlöv
För oss i alla åldrar!
Tid: tisd 22 april, 6 maj och 20 
maj, kl 17–19
Plats: Arlövs bibliotek, Lom-
mav. 2
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Info: chrishallberg@hotmail.com 
070-964 69 97
I samarbete med Arlövs bibliotek

Skärtorsdag
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 28 mars och 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

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 

Resa till Stockholm och Sörmland
Välkomna att följa med Hemslöjden Malmöhus till Sörmland 
och vår vackra huvudstad Stockholm den. Under fyra dagar 
kommer vi att njuta av det vackra Södermanland även kallat 
Sörmland . Vi besöker Korgutställningen på Nya Sörmlands 
museum, i Eskilstuna finns ReTuna, världens första Åter-
bruksgalleria, Strängnäs Domkyrka och Julita Gård med dess 
folkkonst och textilier. I Stockholm besöker vi Wanja Djanaieff  
färgsprakande utställning i Marabouparken, Svensk Hemslöjd 
samt Rosendals trädgård. Vi försöker också hinna med slöjda-
re och mycket mycket mer! Ett mer detaljerat program kom-
mer när resan närmar sig. 
Tid: 27–30 aug
Kostnad: medlem 7 000 kr, övriga 7 500 kr. Tillägg för enkel-
rum 1 050 kr.  
I resan ingår buss, tre övernattningar på Scandic Stora hotel-
let i Nyköping, alla måltider/fika , guidade turer m.m + Wan-
jas bok.
För mer info och anmälan: kontakta annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54
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Hemslöjden Malmöhus

på papper och även på textil.
Vi lär oss grundprinciperna i 
tekniken. Hur man väljer färg, 
hur man tillverkar gelatin-
tryckblock själv. Vi använder 
växter för att få fina mönster 
och när kursen är slut har vi 
en sydd bok med fina pärmar.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 2–3 maj, kl. 10–15
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr, övri-
ga 1 350 kr, material ingår
Anmälan: senast 27 april till 
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Borstbindning med 
Borstbindarakademin
Kom och lär dig att sätta bor-
star! Under en dag lär du dig 
grundläggande borstbindning, 
borst/borstbindarhistoria, vil-
ka naturmaterial som används 
och deras härkomst.
Ledare: Ronnie Axelsson med 
Borstbindarakademin 
Tid: lör 9 maj, kl 11–16
Plats: Gamla Kyrkog. 21
Kostnad: medlem 650 kr, övri-
ga 750 kr, barn och ungdomar 
gratis i sällskap med vuxen
Material: material till första 
borsten ingår därefter betalar 
man för varje borste man yt-
terligare binder.
Anmälan: senast 2 maj till  
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

Broderikafé på Limhamn
Tid: lör 9 maj, kl 11–13
Plats: Limhamns Bibliotek, 
Odeng. 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Info:  
ingrid.rune.carlsson@telia.com 
070-668 39 75

GarnGille i Lund
Tid: sön 10 maj, kl 13.30–15.30
Plats: Utsikten, Lunds Stads-
bibliotek, S:t Petri kyrkog. 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Samarbete med Lunds stadsbibliotek

Slöjda din egen Bandgrind 
och smycka med karvsnitt
Gammalt tillbaka var band-
grinden en fästmansgåva. Ju 
vackrare den var ju större 
chans… Kom och tillverka din 
egen bandgrind och ge den en 
personligt utsmyckning med 
karvsnitt.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 19–20 sept, kl. 10–16 
Plats: Gamla Kyrkogatan 21, 
Landskrona 
Kostnad: Medlem 1 250 kr,  
övriga 1 400 kr, material  
100 kr tillkommer och betalas 
på plats. 
Ta med: Kniv, karvsnittskniv 
om ni har, ritpapper, penna 
och något att äta under da-
gen. Redskap finns att låna på 
plats. Mer info efter anmälan. 
Anmälan: till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Väskkurs med Täpp Lars
Designa och sy din egen skinn-
väska med inspiration från 
dräkter och dräktväskor. Vi 
syr det mesta för hand men det 
kommer att finnas en skinn-
maskin på plats. Inga förkun-
skaper krävs.
Ledare: Täpp Lars, Lars Arons-
son 
Tid: fre 6 nov, kl. 18–21,  
lör 7 nov, kl. 9–17, s 
ön 8 nov, kl. 10-15
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 2 100 kr,  
övriga 2 300 kr
Material: Grundmönster, vad-
mal och skinn kommer att fin-

nas att köpa för självkostnads-
pris om du inte har med själv. 
Även nålar saxar, tråd osv 
finns att låna. Mer info vid an-
mälan. På kursen kommer en 
materialsats för en specialde-
signad skinnväska att kunna 
köpas, för de som vill öva på en 
del stygn och sömnadssätt in-
för kursen Sy din egen skinn-
klocka som kommer att arrang-
eras i januari 2021. 
Anmälan: senast 26 okt till  
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

Alla anmälningar är bindande. 
Avanmälan senare än en vecka 

före kursstart debiteras.  
Minst 5 deltagare/kurs.  

Bankgiro: 5715-9246.  
Swish-nr: 123 413 6610.  

Glöm inte att ange vad det är du 
betalar för.
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Skånska Lantlivsdagarna 
Slöjd och Hantverksdagen blir Skånska Lantlivsdagarna med 
bl.a. slöjd och hantverk. Arrangemanget växer och pågår un-
der 2 dagar på vackra Bosjökloster Slott. Vi bjuder på massor 
av prova-på aktiviteter, möjlighet att hitta kurser och njuta av 
skickliga hantverkare och deras hantverk. Länets hemslöjds-
konsulenter är på plats hela helgen och fokuserar i år på bro-
deri. Vi broderar tillsammans och du är välkommen att delta i 
workshops, hitta broderimaterial och litteratur.
Tid: 9–10 maj, kl. 11–17
Plats: Bosjökloster Slott, vid väg 23 söder om Höör
Se mer info på bosjokloster.se
I samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund

MittSkånes Hemslöjdsförening

MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

Susanne Asserfors ordf. 
ger info om föreningen 
070-719 27 87 
susanne@asserfors.nu

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: tor 21 maj, kl. 16–19
Plats: Hörbys bibliotek,  
Skönlitterära rummet 
Ta med: ditt handarbete
Ingen kostnad, ingen anmälan

Kulturkvartersdagen
På nationaldagen 6 juni ar-
rangeras i Höör varje år en 
Kulturkvartersdag. Förening-
ar, hantverkare, musiker och 
många fler samlas för en trev-
lig dag och visar bredden på 
kommunens föreningsliv. Gi-
vetvis medverkar vi också!
Läs mer på hoor.se

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: tors 7 maj, kl. 17–19
Plats: Eslövs bibliotek,  
Norreg. 9
Ta med: ditt handarbete 
Ingen kostnad, ingen anmälan

Vi vill gärna ha hjälp av våra med-
lemmar att bemanna föreningens 
bord. Har du något hantverk du är 
stolt över får du gärna visa det när 
du är där. Kontakta  
olsson.christel@telia.com för mer  
info.
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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.

 Staden Malmös Hemslöjdsförening

re och färga ditt eget tyg, garn, 
spets och dina kläder. Vi bjuder 
på kaffe och te.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: sön 7 juni, kl. 10–17
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3
Kostnad: Medlem SMHF  
1 075 kr, övriga 1 125 kr.  
Material ingår. Extra material 
finns att köpa på plats.
Anmälan och mer info: Boka din 
plats genom att anmäla dig och 
betala in avgiften. Anmälan 
görs direkt till  
adrienn@dyelabmalmo.com Betal-
ning sker med bankgiro. Num-
mer får du vid anmälan. 
I samarbete med Dye Lab Malmö

World Wide Knit In Public Day 
(WWKIPD)
Vi firar WWKIPD på Form / 
Design Centers gård. Ta med 
ditt projekt och sitt med oss på 
gården på Form/Design Center 
(inomhus vid regn). Form  
bjuder på en kopp kaffe vid 
uppvisande av stickning. 
SMHF utlovar stickquiz med 
fina priser i samarbete med 
sticka.org och 
StickOpp i Malmö.
Tid: 13 juni, kl. 11–14
Plats: Form/Design Center,  
Lilla Torg 9
Ingen kostnad 
Anmälan: via  
https://tinyurl.com/smh2020

Skapa med resin
Med hjälp av mallar kommer 
vi att skapa smycken/dekora-
tioner med ett tvåkomponents 
epoxyresin. Epoxyresin är en 
flytande resin som härdas un-
der 24 timmar så vi träffas två 
gånger, på kursdagen och på en 
gemensamt bestämd avhämt-
ningsdag. Vi bjuder på kaffe 
och te.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: tors 21 maj, kl. 10–15
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog. 3
Kostnad: Medlem SMHF 700 kr, 
övriga 750 kr. Material ingår. 
Anmälan och mer info: Boka din 
plats genom att anmäla dig och 
betala in avgiften. Anmälan 
görs direkt till  
adrienn@dyelabmalmo.com Betal-
ning sker med bankgiro. Num-
mer får du vid anmälan. 
I samarbete med Dye Lab Malmö

Växtfärgning och Shibori
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 med 
hjälp av Shiboritekniken. Efter 
kursen har du fått en förståel-
se för processen och du kommer 
att kunna experimentera vida-

Pärlbroderi – 
Inspirationskväll
Skapa med nål, tråd och pär-
lor. Abstrakt eller figurativt, 
du väljer själv. Pärlbroderi är 
ett intressant alternativ till att 
dekorera, då de kreativa möj-
ligheterna är näst intill oänd-
liga. Pärlbroderi kan användas 
precis som vanlig broderi, som 
exklusiv utsmyckning på texti-
lier, väskor, hattar och klädes-
plagg såväl som till smyckes-
design. Hantverket blir ett sätt 
att utöva en slags mindfulness 
och fungerar utmärkt som te-
rapi.
Ledare: Rosa Sanchez
Tid: ons 13 maj, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center, Lil-
la torg 9
Kostnad: medlem SMHF  
75 kr, medlem annan förening 
150 kr, övriga 200 kr
Material: 150 kr betalas på 
plats med kontant eller Swish
Ta med: broderisax
Anmälan: på 
https://tinyurl.com/smh2020
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Staden Malmös Hemslöjdsförening

Sy espadrilles
Vi kommer att sy ett par espa-
drilles av tyg, t.ex. blåtryckta 
tyger, Liberty m.m. Espadrilles 
är skor som passar bra för som-
maren och tyget på dem är ut-
bytbart. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: sön 14 juni, kl. 10–18
Plats: Dye Lab Malmö, Eriks-
rog 3
Kostnad: Medlem SMHF  
795 kr, övriga 845 kr.  
Material tillkommer. Vi bjuder 
på kaffe och te.
Anmälan och mer info: Boka din 
plats genom att anmäla dig och 
betala in avgiften. Anmälan 
görs direkt till  
adrienn@dyelabmalmo.com  
Betalning sker med bankgiro. 
Du får nummer vid anmälan.
I samarbete med Dye Lab Malmö

Ecoprint
Lär dig att trycka tyg med 
blommor och löv. Kursen kom-
mer att täcka grunderna i Eco 
print och ger dig en introduk-
tion till färgning med växter. 
Du kommer att få en förståel-
se för ecoprintprocessen och du 
kommer att kunna experimen-
tera och trycka på tyg/papper.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 27 juni, kl. 10–18
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3
Kostnad: Medlem SMHF  
1 175kr, övriga 1 225kr.  
Material och 1m råsiden ingår. 

Extra material finns att köpa 
på plats.
Anmälan och mer info: Boka din 
plats genom att anmäla dig och 
betala in avgiften. Anmälan 
görs direkt till  
adrienn@dyelabmalmo.com  
Betalning sker med bankgiro. 
Du får nummer vid anmälan. 
I samarbete med Dye Lab Malmö

Sashikodag – Moyouzashi-, 
Hitomezashi- och Kogin
Sashiko är en japansk broderi-
teknik som ursprungligen an-
vänts för att förstärka och laga 
kläder. Lär dig och testa tre 
olika Sashiko tekniker. Moy-
ouzashi och Hitomezashi som 
är mest kända och som används 
till t.ex. Boro tyger. Kogin är en 
mer traditionell japansk brode-
riteknik som används för att de-
korera kläder. Material kommer 
att finnas på plats. Vi bjuder på 
te och kaffe.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 8 aug, kl. 10-17
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3
Kostnad: Medlem SMHF 975 kr, 
övriga 1 025 kr. Material ingår.
Anmälan och mer info: Boka din 
plats genom att anmäla dig och 
betala in avgiften. Anmälan 
görs direkt till  
adrienn@dyelabmalmo.com   
Betalning sker med bankgiro. 
Du får nummer vid anmälan.
I samarbete med Dye Lab Malmö

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

återbetalning vid avbokning senare 
än 7 dagar före evenemanget.
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Söderslätts Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Kontakt soderslattshf@gmail.com

Lotta Pettersson ordf 
lottemipettersson@gmail.com

Caroline Smith Molnar 
Cecilia Persson
Karin Lannegren
Marie-Louise Lillås-Hansson
Åsa Lindahl
Ida Liedholm
Carolina Zourdis Cederblad
Boel Åsemo

----------

Syjunta
Tid: lör 25 april, kl. 12–15
Plats: Strandbaden i Falsterbo
Öppet hus, ingen anmälan.

Medlemskväll
Ledare: Söderslätts Hemslöjds-
förenings styrelse
Tid: ons 13 maj, kl. 18–21
Plats: Mellang. 22, Skanör.
Kostnad: medlem Söderslätts 
Hemslöjdsförening gratis,  
övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund 
eller stanna hela tiden, gör som 
du har tid och lust.

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

Söderslätts Hemslöjdsförening

Same inspirerade armband
Ledare: Marie-Louise  
Lillås-Hansson
Tid: lör 18 april, kl. 10–13
Plats: Mellang. 22 Skanör
Kostnad: 200 kr inkl. materi-
al till ett styck armband. Det 
finns möjlighet att köpa flera.
Anmälan: till lilldalen@telia.com.

Med reservation för ändringar. Besök vår hemsida för senaste  
informationen. hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening
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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: tis 21 april, ons 13 maj,  
kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06 

Påsömsbroderi
Lär dig att brodera påsöm, det 
frodiga broderiet från Dalarna. 
Med tjockt ullgarn broderar vi 
de färgglada blommorna från 
Flodas folkdräkt. Du får lära 
dig grundtekniken och de van-
ligaste mönsterformerna.
Ledare: Hedvig  
Wendelbo-Hansson
Tid: lör 25 april, kl 10–16 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga 
400 kr, material tillkommer.
Anmälan: senast 18 april till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

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

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 9 maj, kl. 10–16

Deltagare under 25 år betalar halva kursavgiften. 

Anmälan är bindande. Avanmälan senare än en vecka före kursstart  
debiteras.

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.

Vi gratulerar vinnarna i vårt medlemslotteri!

Vinst nr 1 Ölgås, Sune Oskarsson, Ann-Marie Ekerholm

Vinst nr 2 Ljusstake i smide, L-O Lindskog, Ingrid Nilsson

Vinst nr 3 Svarvad skål, Åke Landström, Bodil Nordström

Vinst nr 4 Träslev med brunt skaft, Dietrich Staemmler, Laila Paulsson

Vinst nr 5 Prenumeration ett år på Hemslöjd, Bitte Kjellgren

Vinst nr 6 Träslev med grönt skaft, Siri Knaevelsrud, Ann-Kristin Olofsson

Vinst nr 7 Träslev, Kalle Forss, Jeanette Willes-Nihlén

Vinst nr 8 Handdukar i våffelväv, Tanja Nilsson, Margareta Hedin

Vinst nr 9 Halsband, Nilla Hemlin, Birgitta Persson

Vinst nr 10 Tekopp, keramik, Marie-Louise von Schewen, Bodil Englund  

Vinst nr 11 Karaff, keramik, Siv Andreasson,  
 Hedvig Wendelbo-Hansson 

Vinst nr 12 Bok, Celia Dackenberg, Sonja Sandberg

Vinst nr 13 Torkmatta, Växbo Lin, Benjamin Rosenqvist

Vinst nr 14 Valfri aktivitet i gillet under 2020, Bodil Persson

Vinst nr 15 Bok, Brodera på stickat, Lena Lundblad

Vinst nr 16 Täljboken, Inger Körner

Vinst nr 17 Täljboken, Klas Olsson

Vinst nr 18 Bok, Lappa, Kerstin Pedersen

Vinst nr 19 Bok, Bottensömmar, Maria Mc Daniel

Vinst nr 20 Bok, Påsöm, Ingrid Tillman Brolin

Vinst nr 21 Bok,  Stoppa, Annica Peterson

Vinst nr 22 Stickade disktrasor, Tanja Nilsson, Hanne Jensen 
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Ängelholms Hemslöjdsgille

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 2 maj till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Slöjda grönt
Vi slöjdar lönnlövskorgar. Allt 
material finns eller kan  
plockas på plats. 
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: lör 13 juni, kl. 10–13
Plats: M Oxelmans trädgård,  
Storg. 123
Kostnad: medlem 150 kr,  
övriga 200 kr
Anmälan: senast 6 juni till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Hantverk och Matmarknad
Hemslöjdsgillet slöjdar och  
presenterar höstens program.
Tid: lör 1 aug, kl. 10–17
Plats: Hembygdsparken

Hemslöjdens dag!
5 september firas Hemslöjdens 
dag över hela landet. Ta med 
familjen och upplev hur roligt 
det är med täljning under led-
ning av länets hemslöjdskonsu-
lenter. Vi täljer djur och odjur, 
de kan få ben eller vingar av 
ståltråd och fjädrar och kanske 
målas de i någon fantasifull 
färg. Barn från sju år tillsam-
mans med vuxen. Alla redskap 
och material finns på plats. 
Tid: lör 5 sep, drop-in kl. 11–15
Plats: i och omkring Kronohäk-
tet, Tingstorget
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Mer info:  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06
I samarbete med  
Skånes Hemslöjdsförbund

Skånskt yllebroderi
Prova på och kom igång med 
yllebroderi eller få hjälp att gå 
vidare!
Ledare: Eva Berg
Tid: lör 12 sept, 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 
tar med eget broderi.
Anmälan: senast 5 sep till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Knäppa knappar
Lär dig sy trådknappar och 
klädda knappar. Låt inspira-
tionen flöda och förnya din gar-
derob!
Ledare: Karin Eldforsen
Tid: tors 17 sept, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,  
övriga 200 kr
Ta med: Sybehör, små tygbi-
tar och trådar i olika kvalite-
ter. Ta med gamla knappar, om 
du har. De kan användas som 
stomme till klädda knappar. 
Anmälan: senast 10 sept till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Bygg ett hus i miniatyr
Prova på modellbygge efter rit-
ning, två modeller att välja på. 
För ev. annat hus ta med egen 
ritning.
Ledare: Mai Kurdve och  
Pia Malmros
Tid: tis 6 okt och tors 15 okt,  
kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 400 kr. Material  
tillkommer.
Anmälan: senast 29 sep 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

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Korgfest på Hovdala slott
Få föremål är så globala som korgen. Den har funnits i alla kulturer och i alla tider. Välkommen 
till en heldag kring korgflätning för hela familjen, barn från sju år i sällskap med vuxen.
Tid: lör 16 maj, kl. 11–17
Plats. Hovdala Slott, Hässleholm
Ingen kostnad, ingen anmälan
Drop-in-verkstad med länets hemslöjdskonsulenter
– Fläta ett växtstöd till en kruka eller till dina odlingar. 
– Prova att fläta en kompostkorg
Korgbedömning
Har du korgar hemma som du vill veta mer om eller visa upp? Hemslöjdskonsulenterna finns på 
plats under dagen för att analysera korgar. Kanske får du veta var den kan vara ifrån och hur 
den är flätad.
Miniutställning
Gamla och nya korgar med olika funktioner finns att titta på.
I samarbete med Hovdala Slott och Skånes Hemslöjdsförbund
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Stickdag hos Tant Ulltuss
Välkommen till en dag i stick-
ningens tecken! Vi hälsar på 
hos Tant Ulltuss/Anna Berg-
man i hennes nystartade butik 
och får ta del av hennes resa i 
ullens tecken, från att enbart 
ha stickat för eget bruk fram 
till idag, när Anna gett ut tre 
stickböcker och startat garn-
affär. Under dagen visar Anna 
sina alster och vi stickar prov-
lappar med olika flätor som 
används i de koftor/tröjor som 
finns i senaste boken. Ta med 
garn och stickor till provlap-
parna. Vid fint väder sitter vi 
utomhus och stickar, annars i 
butiken.
Tid: 30 maj, kl. 12–16
Plats Verum 4177, Vittsjö
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 350 kr, fika ingår
Anmälan: senast 18 maj till 
margareth.persson@gmail.com 
073-312 24 24

Gräskronekurs 
Vi plockar av försommarens 
gräs och gör vackra gräskro-
nor.
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: 14 juni,  kl. 10–15
Plats: Hovdala slott,  
Hässleholm
Kostnad: Medlem 350 kr,  
övriga 400 kr. Materialkost-
nad 30 kr tillkommer. Betalas 
på plats.
Anmälan: senast 7 juni till  
wivecavohnsen@hotmail.com  
076-046 18 62

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

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

Yllebroderievent
Eventet vänder sig till intresse-
rade av yllebroderi, såväl vana 
brodöser som 
nybörjare/nyfikna.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: tis 23 –tor 25 juni,  
kl 9.30–16
Plats: Friden i S Mellby
Kostnad: medlem 1 200 kr för, 
övriga 1 400 kr. Deltagare som 
anmäler sig till alla 3 dagarna 
har företräde. Fika ingår och 
lunch serveras för 100 kr/dag
Anmälan: senast 14 juni till  
tina.persson@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

Svenska Vävstolsmuseet Glimåkra
Utställningar 
10 maj -3 juni: Lagad. Takao Momiyama

Kurser
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 

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!

Gillet Skånska Spetsar
Välkommen på kurs lördag 16 maj och till vår 
veckokurs vecka 30, dvs 20-24 juli
Både vana och nybörjare hälsas varmt välkomna 
till Vuxenskolans lokaler i Eslöv. 
För mer information och anmälan kontakta  
Therese Svensson på 044 - 23 81 01,  
070-277 88 72 eller  
therese.a.svensson@hassleholm.se
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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. 11–15

Hemslöjden Skåne AB

Att använda en vacker keramikskål när 
du bakar eller gör en sallad ger en  
alldeles extra härlig känsla. Vi försöker 
välja saker till vår butik som ska hålla 
länge både stilmässigt och material-
mässigt. Vi hoppas att du som handlar 
hos oss vill leva med dina saker under 
många år och att de ska bli en naturlig 
del av din vardag. Att äga färre saker 
men att äga saker som håller länge är  
en god insats för ett mer hållbart sam-
hälle. Det fina med handgjorda föremål 
är också att du kan ana människan 
bakom produkten, alla koppar är inte 
exakt likadana och det är det som är 
det fina.

I vår butik hittar du keramik från  
Resmo Krukmakeri på Öland, 
Wallåkra Stenkärlsfabrik i Vallåkra,  
Siv Andréasson i Malmö, 
Marie-Louise von Schewen i Dalby, 
Tomas Anagrius i Kvidinge och  
Nilla Holmin i Lund.



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. 


