Hemslöjden i Skåne

HEMSLÖJDS

NYTT

3/2020

Är du sugen på att lära dig något nytt eller fördjupa
dig i en slöjdteknik? Gå en slöjdkurs i höst!

HEMSLÖJDS
NYTT#3/2020

Hemslöjdsnytt ges ut av Skånes
Hemslöjdsförbund och förmedlar
information från hemslöjdskonsulenterna, hemslöjdsföreningarna och Hemslöjdens
butik i Landskrona.
Adress:
Skånes Hemslöjdsförbund,
Landskrona gamla stationhus,
Österleden 10
261 35 Landskrona.
Redaktör och ansvarig utgivare:
Sofia Månsson,
hemslöjdskonsulent
sofia.mansson@hemslojd.org
070-918 80 77
Utgivning: Hemslöjdsnytt är ett
medlemsblad som ges ut 4 gånger
om året (januari, april, juli och
oktober). För medlemsskap, se
sidan 24.
Annonser: Privatpersoner som
vill sälja material, redskap etc. får
annonsera gratis i mån av plats. Vi
förbehåller oss rätten att utforma
och redigera materialet.
Nästa nummer: Nummer
4/2020 utkommer i mitten
av oktober. Material lämnas
senast 15 september till Skånes
Hemslöjdsförbund eller mailas till
redaktören, se adress ovan.

På omslaget:
Påsöm av Anna-Karin Jobs Arnberg som kommer till
Höör 14-15 november och håller kurs i påsömsbroderi.
Läs mer på sidan 9. Bild: Anna-Karin Jobs Arnberg.
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KONTAKT

SKÅNES
HEMSLÖJDSFÖRBUND
Hemslöjdsorganisationen i Skåne består av flera delar som är samlade under Skånes
Hemslöjdsförbund: lokala föreningar, Hemslöjdens butik och hemslöjdskonsulenterna.

Hemslöjdskonsulenterna

Skånes Hemslöjdsförbund

hemslojdeniskane.se
Hemslöjdskonsulenterna verkar för att utveckla slöjden
i regionen. Kontor och verksamhetslokaler finns i
Landskrona men verksamhet bedrivs i hela Skåne.

Förbundet är en paraplyorganisation för
lokalföreningarna, arbetsgivare åt konsulenterna samt
ägare av Hemslöjden Skåne AB.
Ann-Marie Lindén, ordförande
070-404 52 69
signe.linden@gmail.com

Adress: Landskrona gamla stationshus
Österleden 10, 261 35 Landskrona
E-post: info@hemslojdeniskane.se

Hemslöjdsföreningarna

Annhelén Olsson, verksamhetsledare
070-211 43 93 annhelen.olsson@hemslojd.org

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

Anna-Lisa Persson, textil slöjd, kursverksamheten
070-302 35 25 anna-lisa.persson@hemslojd.org

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

Kalle Forss, hård slöjd, barn och unga
070-269 99 85 kalle.forss@hemslojd.org
Sofia Månsson hård slöjd, kommunikation
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojd.org

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

Ekonomi

MittSkånes Hemslöjdsförening
ordf. Susanne Asserfors 070-719 27 87
susanne@asserfors.nu

Johanna Karlsson, ekonomiassistent
johanna.karlsson@hemslojd.org

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

Hemslöjdens butik i Landskrona
Hemslöjden Skåne AB
Nätbutik: hemslojdenskane.se

Söderslätts Hemslöjdsförening
ordf. Lotta Pettersson
lottemipettersson@gmail.com

Adress: Landskrona gamla stationshus
Österleden 10, 261 35 Landskrona
Tel: 0418-591 20
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se

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

Anna Wahlstedt, butikschef

Östra Skånes Hemslöjdsförening
ordf. Wiveca Vohnsen 076-046 18 62
wivecavohnsen@hotmail.com

Hitta oss på nätet
Många av föreningarna har egna Facebooksidor och Instagramkonton.
Hemslöjdens butik och hemslöjdskonsulenterna finns på Instagram under @hemslojdeniskane
Hela den skånska hemslöjdsorganisationen hittar du gemensamt på Facebook på hemslojdiskane
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Hemslöjdsnytt

AKTUELLT

KONSULENTERNA...
...har ordet.

foto: Jenny Brandt

slöjd som korgar och andra flätarbeten, svarvade och täljda föremål, handtag till verktyg
och redskap , käppar med mera. Hassel har
alltid varit för klent att använda till de storslagna projekten. Det finns inga hasselskepp,
hasselhus eller ens hasselmöbler. Men i det
här fallet är det bara en fördel.
Hassel har idag inget kommersiellt värde.
Tvärtom orsakar den problem genom att man
på många ställen måste röja bort den med
jämna mellanrum. Men den kommer tillbaka.
Hassel växer med flera stammar som sällan
blir så grova. De är lätta att såga ner med
en handsåg. Hela tiden växer det upp nya
som är klara efter några år. Det karakteristiska växtsättet gör hasseln lätt att känna
igen, även på vintern. Hassel är dessutom
behaglig att tälja i. Raka käppar, krokiga
pinnar, grenar och klykor inspirerar till olika
föremål. Det har vi sett under våra täljdagar
i Falsterbo.
En av mina uppgifter de närmaste åren blir
att övertyga andra om hasselns förträfflighet,
så att fler får möjlighet att slöjda i färskt
trä. Att de som går längs någon av Skånes
många vandringsleder tillförs ytterligare
en upplevelse. Att barn som bor i Skånes
tättbefolkade områden kan få tillgång till lite
närnatur som tål att klättra och härja i.
Sen har vi ju de förträffliga hasselnötterna,
men det tar vi senare.
Det hela börjar med en utställning om
hassel i våra lokaler i Landskrona, som visas
mellan 12 september och 31 oktober.

Hassel – det glömda slöjdmaterialet
År efter år visar olika undersökningar att vi
svenskar gärna ägnar oss åt slöjd, hantverk
och handarbete på fritiden. Vi märker dessutom i vår verksamhet att intresset för att
tälja bara växer. Ändå har över 90% inte tillgång till en skog där de kan hämta slöjdvirke.
Tänk om det fanns planterat slöjdmaterial
i närheten där du bor som var fritt att ta. Vid
skolor skulle det kunna växa träd eller
buskar att använda i naturkunskapsundervisningen och i slöjden. När du går längs
någon av Skånes vandringsleder skulle du
kunna såga av en gren och göra dig en vandringsstav.
Det är här hassel kommer in. Hassel har
sen mycket långt tillbaka använts till mindre
Hemslöjdsnytt

Kalle Forss
hemslöjdskonsulent i Skåne
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AKTUELLT

AKTUELLT

Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

Med anledning av Covid-19

Det svårt att sia om hur hösten kommer se ut. Vi vet inte om kurser och arrangemang
kommer kunna genomföras. Vi planerar dock för att det mesta kommer att kunna gå tillbaka till normalläge eller åtminstone kunna genomföras med anpassningar till de rekomendationer som går ut på riksnivå. Vi ber er ha förståelse för och vara uppmärksamma på
att situationenen kan förändras. Håll lite extra koll på hemsidor och sociala medier ifall
aktiviterna fortfarande är aktuella.
Hemslöjdskonsulenternas verksamhet hittar du på hemslojdeniskane.se. Adresser till hemslöjdsföreningarna hittar du under respektive avsnitt längre fram i tidningen.

KARIN FERNER

prål, prakt & smycken
i en anda av återbruk

HASSEL
12 september–31 oktober
Hemslöjden i Skåne, Landskrona

Visas t.o.m. 5 sept på
Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Sommarutställningen med Karin Ferner
står en bit in i september. Missa den inte!
Här blandas skicklig smyckeskonst med
lekfull konstnärlighet. Textiler, silver, återbruk, prakt och prål!

Utställningen hassel visar hasselns biologi
och användning som slöjdmaterial. Barn,
erfarna slöjdare och nybörjare hittar inspiration här. Föremålen i utställningen är såväl
traditionella slöjdföremål som skapade ur ett
nytänkande. Slöjdare från Sverige och Norge
har bidragit.
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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.

Anmälningar

Du anmäler dig på hemslojdeniskane.se/kurser. När du gjort din anmälan får du inom någon minut en bekräftelse
på att vi tagit emot din anmälan. Får du inte det så kan du först titta om den ligger i din skräppostlåda, i andra hand
kontaktar du kurser@hemslojden.se eller Anna-Lisa Persson 070-302 35 25 Anmälan är bindande, övriga
anmälningsvillkor finns på hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. OBS! om inget annat anges tillkommer materialkostnad som betalas på plats.

Kursrabatter

Du som är medlem i en hemslöjdsförening har 10 % rabatt på våra kurser. För att få rabatt måste du ange ditt
medlemsnummer när du anmäler dig. Är du under 25 år? Då har du 50 % rabatt på våra kurser.

Folkdräktssömnad
Höstterminen fulltecknad
Skånskt yllebroderi
Höst– och vårtermin 20–21

Är du nybörjare får du lära dig
hur du överför ett mönster till
tyg, de olika stygnen som förekommer i skånskt yllebroderi
och lite om monteringar. Du som
broderat skånskt yllebroderi
tidigare får hjälp att komma
vidare. Vi inspirerar varandra
och tittar också på gamla broderier för att få en känsla av hur
fritt och personligt detta folkliga
broderi är.
Lärare: Eva Berg
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.900 kr
Anmälan: senast 1 sep

Grupp UT, tisdagar

Tid: 5 tisd under hösten

15 sep, 29 sep, 13 okt, 27 okt,
10 nov, kl. 18.30–21. Vårens
kursdatum meddelas senare

Grupp UO, onsdagar

Tid: 5 onsd under hösten

16 sep, 30 sep, 14 okt, 28 okt,
11 nov, kl. 14–16.30. Vårens
kursdatum meddelas senare

Hemslöjdsnytt

Krympburkar
Veckoslutskurs, tre dagar

Krympburkar är en rolig, gammal teknik där du får lära dig
göra burkar av färskt trä. Vi
borrar ur den färska stammen
med navare och fortsätter urholka ämnet med kniv för att
sedan sätta fast en torr botten i
ett spår. När den färska burken börjar torka och krympa,
sätter sig den torra botten fast
ordentligt utan lim. Detta är en
grundkurs i träbearbetning där
vi använder täljkniv, navare,
japansåg, bandkniv och täljhäst.
Vi går också igenom ytbehandling och enklare dekorskärning
med täljkniv.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 18–20 sep, fre kl. 17–20,
lör–sön 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.960 kr
Anmälan: senast 1 sep
Kursledarpresentation: Anders
har arbetat med trä på olika sätt under hela sitt yrkesliv. Han är utbildad
hemslöjdskonsulent och har arbetat
som konsulent i Kalmar och Uppsala
i 20 år. Han är också utbildad möbelsnickare på Carl Malmstens skola i
Stockholm och har drivit eget snickeri i 15 år. Anders är van utbildare
och kursledare.
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Textiltryck och
broderi
Helgkurs

I kursen kommer
du kombinera enkla
textiltrycksmetoder med broderi.
Första dagen trycker du block-,
stämpel- och schablontryck på
bomulls- och linnetyger. Andra
dagen broderar du på de tryckta
tygerna. Med förstygn, efterstygn, kedjestygn, korsstygn,
pärlor och paljetter broderar vi,
gör mönster, bilder eller broderar
text. De tryckta och broderade
tygerna passar bra att användas
till tygkassar, tavlor, kuddfodral
och andra inredningstextilier
och accessoarer. Kursen passar
både nybörjare och den som är
mer erfaren och har broderat och
tryckt tidigare.
Lärare: Lena Håkansson
Tid: 19–20 sep, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 1 sep

anmäl dig till kurserna på:
hemslojdeniskane.se/kurser

KRYMPBURKAR

Fritt broderi –
brodera din omgivning
Helgkurs

Kliar dina fingrar efter nya
kreativa utmaningar? Är du nyfiken på hur du kan skapa egna
mönster från din omgivning med
nål och tråd? Här lär du dig hur
du kan omvandla foton och teckningar till färdiga broderier. Ni
kommer att få en modern inblick
i hur man kan ta ett steg ifrån
de traditionella teknikerna och
istället fokusera på resultatet.
Hur påverkar riktning på stygnen, tjocklek på tråden samt
färgkombinationer det slutliga
resultatet? Hur kan olika texturer skapas utan avancerade
tekniker? Efter kursen kommer
ni att ha kunskap om hur ni kan
skapa ert eget mönster utifrån
inspirationsbilder som ni tar
med till kurstillfället, samt ett
nytt perspektiv för hur broderade bilder kan skapas.
Lärare: Elin Petronella Couvin
Tid: 3–4 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 17 sep
Kursledarpresentation: Elin startade sin broderikarriär i Paris tillsammans med sin man Charles. Under
de senaste två åren har paret hållit
kurser runt om i Europa samt lärt ut
broderi till 1000+ elever via sina nätkurser och mönster på

FRITT BRODERI
charlesandelin.com Utöver sitt
konstnärliga skapande driver de en
podcastshow som heter Charles
and Elin där de både delar sina
erfarenheter av att arbeta med konst
i dagens mediasamhälle samt
intervjuer med andra konstnärer.

Tälj skedar och
slevar
Helgkurs

På kursen får du
lära dig att tälja
med både kniv och yxa. Du lär
dig att yxa ut och renskära en
sked i färskt virke. Vi tittar på
olika täljgrepp och yxtekniker
för att komma igång med skedtäljning. Vi kommer även att
bekanta oss med olika sätt att
måla och ytbehandla träföremål.
Inga förkunskaper krävs.
Lärare: Siri Knaevelsrud
Tid: 3–4 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 17 sep

Tvåändstickning
Fulltecknad
Skånskt
yllebroderi
Helgkurs

På kursen lär du dig
de stygn, bottensömmar, mönsterformer
och material som används i det
7

HÅLSÖMSBRODERI

skånska yllebroderiet. Den passar både för dig som är nybörjare
och dig som broderat tidigare.
Material finns att köpa på plats.
Lärare: Kristina Persson
Tid: 17–18 okt, kl. 10–16
Plats: Kulturhuset Anders i Höör
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 2 okt

Hålsömsbroderi
Helgkurs

Hålsöm ansågs tidigare vara en
av de finaste typer av handarbete. Under kursen lär du dig
grunderna och den passar för
dig som inte broderat hålsöm
tidigare. Du får lära dig att sy
olika enkla variationer och hur
du väljer lämplig tråd för ditt
projekt. Vi tittar även på hur du
med hålsöm kan skapa vackra
fållar, spetskanter och bårder
och på så vis kan smycka kläder
och annat.
Lärare: Zanne Puchleitner
Tid: 17–18 okt, kl. 10-16
Plats. Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 2 okt
Kursledarpresentation: Zanne har
en kandidatexamen i textildesign,
hantverk och kommunikation med inriktning broderi och kultur från UCC
i Köpenhamn. Hon har ett särskilt intresse för hålsöm och andra trådbundna sömsätt.

Hemslöjdsnytt

Foto: Malin Nuh
KARVSNITT OCH MÅLAD DEKOR
NÄVERFLÄTNING

Karvsnitt och
målad dekor
Helgkurs

Under alla tider och
över hela världen
har människor dekorerat bruksföremål på olika sätt. Skålar,
skedar, burkar och verktyg har
fått mönster skurna i sig och
ofta också målats. Under kursen
kommer vi att undersöka olika
sätt att smycka slöjdalster i trä.
Vi tittar på karvsnitt, kolrosing,
färger och andra sätt att förändra utseendet på, med bland annat kaffe, eld, vinäger och rost.
Vi kommer att arbeta med olika
sorters knivar och tala om deras
respektive fördelar. Viss knivvana kan vara bra, men är inget
måste. Ta gärna med ett eget föremål om du har någonting som
du vill dekorera. Annars finns
övningsmaterial på plats.
Lärare: Sebastian Ungh
Tid: 17–18 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 2 okt
Kursledarpresentation: Sebastian
är en täljare med ett stort intresse
för karvsnitt och andra traditionella metoder för att dekorera föremål
i trä. Eftersom detta är ett skapande med lång historia, är folkkonst en
stor inspirationskälla, men Sebastians egna alster är långt ifrån museala, utan fyllda av lek och experimentlusta.

Hemslöjdsnytt

STICKAT TILL VARDAGS

SVARVNING

Svarvning enligt
skärmetoden
Tre dagar

Under kursen lär
du dig den historiska tekniken med skärande
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 utrustning och verktyg samt vikten
av att hålla verktygen vassa.
Under kursdagarna disponerar
du en egen svarv med tillhörande verktyg. Kursen fungerar
utmärkt som fortbildning för dig
som arbetar med slöjd i skolan,
men även för andra intresserade. Lämplig både för nybörjare
och för dig som vill ta svarvningen ett steg längre.
Lärare: Åke Landström
Tid: 27–29 okt tis–ons kl. 9–16
och tors kl. 9–14
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.500 kr, svarvhyra på
1.000 kr tillkommer
Anmälan: senast 7 okt

anmäl dig till kurserna på:
hemslojdeniskane.se/kurser
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Stickat till vardags
Helgkurs

Kursen utgår från Erika Åbergs
senaste bok Stickat till vardags.
Vi går igenom vad en stickad,
hållbar basgarderob kan bestå
av – vi bekantar oss med plaggen ur boken och du som deltagare får skissa på och planera
din egen stickade basgarderob.
Vi pratar också om kvaliteter,
materialval och att hitta sitt eget
formspråk. Det blir handfasta
övningar och genomgångar av
tekniska finesser som gör de
olika plaggen ännu trevligare
att sticka och bära. Kursen passar dig som vill lära dig mer om
att sätta samman former och
färger i egna, unika mönster och
plagg, dig som vill utforska och
fördjupa din stickning. Du bör
vara bekant och bekväm med
att sticka aviga och räta maskor,
sticka flerfärgsstickning runt på
strumpstickor eller rundsticka
samt att lägga upp maskor och
maska av.
Lärare: Erika Åberg
Tid: 7-8 nov kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 21 okt
Kursledarpresentation: Erika är
författare, föreläsare och frilansande
hemslöjdskonsulent som sedan hösten 2014 bor på Gotland. Hon arbetar framförallt med stickning – både
med material och tekniker, med ull
men också med andra slöjdtekniker.

PÅSÖM
Hon är utbildad vid HV Skola och är
ena halvan av Görbart – en podd
om handgjort skapande. Till hösten
kommer hennes sjätte bok om stickning Stickat till vardags.

På kvällen 6:e nov kommer vi att
ha ett författarsamtal med
Erika Åberg på Hemslöjden i
Skåne, Landskrona.

Påsöm
Helgkurs

Påsöm är det lokala namnet på
ett ortstypiskt, folkligt yllebroderi från Floda socken i Dalarna.
Sedan mitten av 1800-talet
broderade kvinnorna dessa
färgstarka yllebroderier på sina
folkdräktsplagg. Materialet som
man syr på är kläde och garnet
är ett mjukt ullgarn i många
olika nyanser. Du får du prova
grunderna i yllebroderiet påsöm på ett uppritat tyg i kläde.
Därefter kommer vi att arbeta
med att rita egna mönster och
få individuell handledning i de
olika blommor och blad som just
du väljer. Vi kommer också att
prova på att göra gaffelfrans, en
frans som dekorerar de broderade vantar som finns i Flodas
dräktskick.
Lärare: Anna-Karin Jobs
Arnberg
Tid: 14–15 nov, kl. 10–16
Plats: Kulturhuset i Höör
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 29 okt

MONTERING
Kursledarpresentation:
Anna-Karin är mästare i broderi och
mångårig kursledare i påsöm. Anna-Karin kom år 2019 ut med teknikhäftet Påsöm på Hemslöjdens
förlag. Häftet kommer att finnas till
försäljning under kurshelgen.

Kom igång
och tälj
Helgkurs

En rolig och inspirerande grundkurs i
täljning där vi börjar enkelt men ökar på svårighetsgraden allt eftersom. Kursen
passar också dig som är lite mer
van att tälja. Du får lära dig
tälja med kniv och yxa i färskt
trä. Andra verktyg och redskap
som du också kommer att använda är spräckjärn, bandkniv,
täljhäst och japanska dragsågar. Vi går igenom täljtekniker
som olika knivgrepp, klyvning,
kapning, materialkännedom,
formens betydelse för föremålet samt enklare ytbehandling.
Det kommer att finnas föremål
att inspireras av som slevar,
smörknivar, stekspadar, fantasifåglar, gubbar, smycken, nålhus,
krympburkar m.m.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 28–29 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 10 nov

Montering
Helgkurs

Att göra en fin montering fullbordar broderier och vävnader.
Tofsar, duskor, kavelfrans med
mera pryder de traditionella
skånska dynorna. Under kursen
får du prova på och lära dig olika
monteringar och du får inspiration till personliga uttryck. En
liten textil kan bli större med
hjälp av kläde, vadmal, band,
pärlor och paljetter. Ta gärna
med dig något du vill montera
om du har: yllebroderi, tvistsöm,
flamsk- eller konstvävnad.
Lärare: Eva Berg
Tid: 5–6 dec, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 19 nov

KOM I GÅNG OCH TÄLJ
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Hemslöjdsnytt

FÖRENINGARNA / Helsingborgs Hemslöjdsgille / Hemslöjden Malmöhus

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.

P.g.a. det osäkra läget kring
Corona-pandemin så har vi i
Helsingborgs Hemslöjdsgille
valt att avvakta innan vi går
ut med information kring höstens aktiviteter. Medlemmar
får utskick hem när vi vet
mer. I övrigt hänvisar vi
till vår hemsida, se adress
i rutan till vänster, där det
ständigt finns aktuell information ifrån 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

Kostnad: 100 kr/tillfälle, inkl.

material. Barn och ungdomar
upp till 16 år gratis i sällskap
med vuxen.
Anmälan: en vecka före till

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus
Ann-Sofie Magnér, ordf.
073-342 18 54
annsofie.magner@me.com

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Stina Fjelkner–Modig
073-695 06 42
fjelkner-modig@telia.com

Stickkafé i Landskrona

Till hösten fortsätter hemslöjdsföreningen Malmöhus
ordna stickcafe tillsammans
med Sveriges stickförening
Sticka. Kom för att du är nyfiken, kom för att du vill lära
dig, kom för att du vill bli inspirerad, kom för att du vill
fråga. Alla är välkomna!
Tid: torsd jämna veckor med
start 20 aug och sista gången 11 dec, kl. 17–20 (uppehåll
vecka 44)
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 30 kr ink. fika
Hemslöjdsnytt

Ingen föranmälan

Mer info: Anna Olsson

anna.olsson.textil@gmail.com

Skärtorsdag

Vi fortsätter med våra populära familjeträffar där vuxna,
barn och ungdomar täljer tillsammans. Det blir blomsterpinnar, potatisstickor, knopp/
list eller ta med redan påbörjade alster.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: torsd 27 aug, 17 sep, 22 okt
och 19 nov, kl 18–20
Plats: Gamla Kyrkog. 21,
Landskrona
10

Hemslöjden Malmöhus

Broderitisdag, sju tillfällen

Ta med ditt broderi och sitt ned
med likasinnade. Vi fortsätter
att lära oss nya stygn tillsammans. Vårt mål är 100 stygn!
Vill man sparar man dem i sin
egentillverkade stygnbok. Vi
delar med oss av tips och trix i
broderivärlden och gör en och
annan övning av stygnen vi
lärt oss.
Ledare: Kate Warell
Tid: tisd 1 sep, 15 sep, 29 sep,
13 okt, 27 okt, 10 nov, och
24 nov, kl 18–20
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 100 kr / tillfälle. Barn
och ungdomar upp till 16 år
gratis i sällskap med vuxen.
Anmälan senast 25 aug till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

grunderna: att lägga upp maskor samt att sticka räta och aviga maskor. När du har lärt dig
dessa moment är du väl förberedd för att börja utforska tekniken på egen hand. Vid uppföljningshelgen går vi igenom
ökningar och minskningar
samt avmaskning. Det är också nu vi broderar vårt motiv, i
modernare tappning men med
äldre tekniker
Ledare: tvåändsstickning
Tina Appelqvist Rosén och
fritt broderi Kate Warell
Tid: 5–6 sep och 17–18 okt
Plats: Gamla Kyrkog. 21,
Landskrona
Kostnad: 500 kr / helg
Ta med: Tvåtrådigt ullgarn i
olika färger, rundsticka, om
du behöver sticka nr 2/2,5 eller 3 beroende på ditt handlag
och önskemål om stickfastighet. En stor säkerhetsnål (för
att låsa garnnystanet) är också
praktiskt att ha.
Anmälan: senast 28 aug till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Broderikafé på Limhamn

Tvåändsstickning

Kursen för dig som är ”absolute
beginner”. Du vill men har inte
riktigt vågat… nu är det dags!
Vi kommer under två helger
att sticka en kudde, ett fodral
eller en väska. På detta alster
kommer vi sedan att brodera
fritt. I tvåändsstickning använder man två garnändar
som man hela tiden växlar
mellan. Det blir en vacker och
hållbar stickning. Första helgen får du lära dig

Ta med ditt broderi, köp en
fika i kaffeautomaten och sitt
ner i gemenskapen. Vi visar
dig gärna om du aldrig broderat tidigare.
Tid: lörd 12 sep, 26 sep, 17 okt,
14 nov och 5 dec 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 på Staffanstorp
och Arlövs Bibliotek

För alla åldrar! Vi umgås och
inspirerar varandra i rymliga
lokaler.
Staffanstorp
tisd 22 sep, 6 okt, 20 okt, 3 nov,
11

17 nov, 1 dec, 15 dec, kl 17–19

Plats: Staffanstorps bibliotek,

Torget 1

Arlöv
onsd 2 sep, 16 sep, 30 sep, 1
4 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov,
9 dec, kl 17–19
Plats: Arlövs bibliotek,
Lommav. 2
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Barn och ungdomar välkomna
tillsammans med vuxen.
Mer info:

chrishallberg@hotmail.com

070-964 69 97

Slöjda din egen bandgrind
och smycka med karvsnitt

Gammalt tillbaka var bandgrinden en fästmansgåva. Ju
vackrare den var ju större
chans… Kom och tillverka din
egen bandgrind och ge den ett
personligt utsmyckning med
karvsnitt.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 19–20 sep kl. 10–16
Plats: Gamla Kyrkog. 21,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr,
övriga 1.400 kr
Ta med: kniv, karvsnittskniv
om ni har, ritpapper, penna och
något att äta under dagen
Redskap finns att låna på
plats. Mer info efter anmälan.
Anmälan: senast 11 sep 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.
Vi lär oss grundprinciperna i
den 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
Hemslöjdsnytt

Hemslöjden Malmöhus
vi en sydd bok med fina pärmar.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 19–20 sep kl. 10–15
Plats: Gamla Kyrkog. 21,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr,
övriga 1.350 kr inkl. material
Anmälan: senast 11 sep till

nr 8 samt passande nål, med
udd. Material finns att köpa på
plats om ni inte har eget.
Anmälan: senast 18 sep till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Charmigt galna strumpdjur

Svartstick

Under några timmar denna
lördag får du prova på grunderna i svarststick genom en
rad olika övningar. Svartstick
var högsta mode under 1500och 1600-talets England men
återfinns också i de svenska
landskapsdräkterna, mestadels i Dalarna. Mönsterna är
oftast geometriska med räta
vinklar som sys med förstygn
över räknade trådar.
Ledare: Agneta Möller
Tid: lör 26 sep kl 11–14
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 450 kr,
övriga 500 kr
Ta med: räknelinne, ca 40 x 40
cm, 8 x 8tr/cm (det går bra även
med 10 x 10), Moulinegarn,
DMC märkgarn eller pärlgarn
Hemslöjdsnytt

Gosedjur är perfekt att slöjda
med barn. Använd udda strumporna och skapa något fantasifullt.
Ledare: Disa Sjöholm
Tid: tis 3 nov kl. 18–20
Plats: Gamla Kyrkog. 21,
Landskrona
Kostnad: 100 kr, barn och ungdomar upp till 16 år gratis i
sällskap med vuxen
Ta med: 2 par rena strumpor
gärna med olika färg på tå och
häl, nål med spets, broderitråd,
knappar, små tygbitar, band,
garnstumpar, vadd eller ris till
fyllning.
Anmälan: senast 27 nov till

sön 8 nov kl. 10–15
Plats: Gamla Kyrkog. 21,
Landskrona
Kostnad: medlem 2.100 kr,
övriga 2.300 kr
Material: Bra grundmönster,
vadmal och skinn kommer att
finnas att köpa för självkostnadspris om du inte har med
själv. Även nålar saxar, tråd
osv finns att låna om du inte
har eget. På kursen kommer en
materialsats för en specialdesignad skinnväska att kunna
köpas, för de som vill öva på en
del stygn och sömnadssätt inför kursen Sy din egen skinnklocka som planerats till jan
2021. Mer info vid anmälan.
Anmälan: senast 26 okt till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

disasjoholm@gmail.com

Skinnsömnad,
väskkurs med Täpp Lars

Designa och sy din egen skinnväska med inspiration från
dräkter och dräktväskor. Vi
syr det mesta för hand men det
kommer att finnas en skinnmaskin på plats. Inga förkunskaper krävs. Besök gärna
tapplars.se

Alla anmälningar är bindande.
Avanmälan senare än en vecka
före kursstart debiteras.
Minst 5 deltagare/kurs.

Aronsson
Tid: fre 6 nov kl. 18–21,
lör 7 nov kl. 9–17,

Bankgiro: 5715-9246.
Swish-nr: 123 413 6610.
Glöm inte att ange vad det är du
betalar för.

Ledare: Täpp Lars, Lars
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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

Vi hoppas att vi kan träffas utomhus under sensommar och höst.
Vårt program anpassas och uppdateras enligt rådande rekommendationer. Aktuell info finns
på vår facebooksida MittSkånes
Hemslöjdsförening.
Gilla vår facebook-sida MittSkånes Hemslöjdsförening

Utfärd till Sofiero Slott

Vi besöker Sofiero Slott och
tittar på utställningen Josef
Franks flora. Under vintern
planeras en kurs med inspiration av utställningen. Vi kör i
egna bilar och träffas utanför
entrén och går in tillsammans.
Ta med ditt medlemskort i
MittSkånes Hemslöjdsförening
så bjuder vi på inträdet för dig
när vi går in tillsammans.
Tid: sön 9 aug kl. 11
Plats: Sofiero Slott Helsingborg
Kostnad: du betalar för din egen
resa samt ev fika
Anmälan: till
olsson.christel@telia.com

Slöjdkafé i Eslöv

Vi träffas och handarbetar tillsammans. Sticka, virka eller
brodera, gör färdigt eller starta
ett nytt arbete.
Ledare: Christa Hedve och
Eslövs bibliotek
Tid: Första torsdagen i
månaden 3 sep, 1 okt, 5 nov och
3 dec, kl. 17–19. Eventuellt kör
vi digitalt, mer info kommer.
Plats: Eslövs bibliotek,
Norreg. 9
Ta med: eget handarbete
Ingen kostnad, ingen anmälan

Slöjdkafé i Hörby

Vi träffas och handarbetar tillsammans. Sticka, virka eller
brodera, gör färdigt eller starta
ett nytt arbete.
Ledare: Rose-Marie Hallenberg
och Hörbys bibliotek
Tid: Andra torsdagen i månaden 10 sep, 8 okt, 12 nov och
10 dec, kl. 16–19
Plats: Hörby bibliotek,
Skönlitterära rummet
Ta med: eget handarbete
Ingen kostnad, ingen anmälan
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Kulturnatt i Höör 18 sept

Om arrangemanget blir av
kommer vi att delta med föreningen. Vi har inte bestämt någon aktivitet än. Info kommer
att finnas på MittSkånes hemslöjdsförenings facebooksida.

Brodera med Brodööserna

Vi låter nålen gå även denna
höst. Vi fortsätter att utforska
stygnens magiska värld. Vill
du gå med i vår glada grupp?
Kontakta
olsson.christel@telia.com för mer
info. Vi drar förhoppningsvis i
gång i början av oktober.

Hemslöjdsnytt

Staden Malmös Hemslöjdsförening/ Söderslätts Hemslöjdsförening

P.g.a. det osäkra läget kring
Corona-pandemin så har vi i
Staden Malmös Hemslöjdsförening valt att avvakta
innan vi går ut med information kring höstens aktiviteter. Vi hänvisar vi till vår
hemsida och facebooksida, se
adress i rutan till vänster, där
du hittar aktuell information.

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

Söderslätts Hemslöjdsförening

hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening
Kontakt soderslattshf@gmail.com
Lotta Pettersson ordf
lottemipettersson@gmail.com

Singlade bollar

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

----------

Med reservation för ändringar. Besök Söderslätts hemsida
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening eller falsterbostrandbad.se
för senaste uppdateringen

Kalligrafi för vuxna

Lär dig kalligrafins grunder
och att skriva en vacker gratulationshälsning. Vi arbetar
med stift, bläck och akvarell.
Ledare: Susanne Persson
Tid: 9 sep, 8 okt, 18 okt eller
26 okt. Alltid kl. 18.00–20.30
Plats: Falsterbo Strandbad
Kostnad: 250 kr/tillfälle,
inkl. material
Anmälan: görs inför varje tillfället till
konsthall@falsterbostrandbad.se
I samarbete med Konsthallen
på Falsterbo Strandbad
Hemslöjdsnytt
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Kom och skapa vackra bollar!
Du designar din egen bolls utseende.
Tid: 24 sep och/eller 12 okt
kl. 18–20.30
Plats: Falsterbo Strandbad
Kostnad: 250 kr per tillfälle,
betalas på plats, helst med
swishar annars kontant
Anmälan: senast 17 sept till
konsthall@falsterbostrandbad.se
I samarbete med Konsthallen
på Falsterbo Strandbad

Söderslätts Hemslöjdsförening / Ängelholms Hemslöjdsgille

Sticka och virka

Prova sticka och virka från
10 år.
Tid: 10 okt kl. 14–15.30
Plats: Falsterbo Strandbad
Kostnad: 70 kr inkl. material
Anmälan: senast 3 okt till
konsthall@falsterbostrandbad.se
I samarbete med Konsthallen
på Falsterbo Strandbad

Ängelholms Hemslöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille
Marianne Oxelman, ordf.
070-310 72 06
oxelman.marianne@gmail.com

Decoupage på galge

Lär dig dekorera en galge
(vuxen- eller barngalge) med
vackra servetter. Tekniken
du lär dig kan du sedan använda på andra föremål såsom brickor, krukor och
lampskärmar. För vuxna och
ungdomar från 14 år.
Kostnad: 250 kr inkl. material
Tid: 15 okt kl. 18–20.30
Plats: Falsterbo Strandbad.
Anmälan: senast 12 okt till
konsthall@falsterbostrandbad.se.
I samarbete med Konsthallen
på Falsterbo Strandbad

Julkort i pop-up-teknik

Vi gör julkort som vecklar
upp sig till små scenarier när
de öppnas.
För vuxna och ungdomar
från 14 år.
Tid: 26 nov kl. 18–20.30
Kostnad: 250 kr inkl. material
Anmälan: senast 23 nov til
konsthall@falsterbostrandbad.se
I samarbete med Konsthallen
på Falsterbo Strandbad

Skånskt yllebroderi

Ledare: Cecilia Persson
Plats: Mellang. 22, Skanör
Mer info på:

skansktyllebroderi.se

Våra aktiviteter hålls i Ängelholm om inget annat anges.
Drakbygge i skateparken

Vi lär oss att bygga drakar
och hoppas på bra vind, så
att vi kan testflyga.
Aktiviteten är öppen för både
barn och medföljande vuxna. För de yngre är det bra
om någon vuxen är med som
hjälp vid flygning.
Tid: tis 21 juli kl. 13–16 och
ons 22 juli kl. 10–13
Plats: Skateparken,
Gåsahalsv.
Mer info: kontakta
oxelman.marianne@gmail.com

eller kultursamordnare
mai.kurdve@engelholm.se

Ingen anmälan men maxgräns för antal deltagare är
40 personer.
Obs! vid dåligt väder ställs
aktiviteten in.
I samarbete med
Ängelholms kommun,
Kultur och stad - allmänkultur

Hantverk och matmarknad

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

Ängelholms Hemslöjdsgille

Lappa & fixa ”de luxe”

Ta med favoritkläderna som
behöver lagas, fixas och få nya
detaljer. Vi skapar en ”hållbar
livsstil” med (jeans) lappar och
kulturskatter som linne, gamla
broderier och spetsar.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Månd 31 aug, 21 sep,
12 okt, 2 nov, 23 nov.
Drop-in mellan kl. 17–19.30
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr/tillfälle
inkl. fika
Ta med: Eget material om du
har annars finns tyg, broderigarn och detaljer att köpa. Det
finns även möjlighet till textiltryck.
Anmälan: till

Hemslöjdens dag!

5 september firas Hemslöjdens dag över hela landet. Ta med
familjen och upplev hur roligt det är med täljning under
ledning av länets hemslöjdskonsulenter. 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
tillsammans med vuxen. Alla redskap och material finns på
plats.
Tid: lör 5 sep, drop-in kl. 11–15
Plats: i och omkring Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Mer info: oxelman.marianne@gmail.com 070-310 72 06
I samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Skånskt yllebroderi

Stickkafé

Vi stickar, virkar eller vad du
vill. Tillsammans ger vi varandra tips och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: ons 2 sep, tis 29 sep,
mån 26 okt, ons 18 nov,
mån 7 dec kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr/tillfälle
inkl. fika
Anmälan: till

Prova på och kom igång med
yllebroderi eller få hjälp att gå
vidare!
Ledare: Eva Berg
Tid: lör 12 sep, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,
övriga 400 kr
Ta med: Sax och liten sybåge,
15–20 cm. Material för nybörjare finns att köpa. Fortsättare
tar med eget broderi.
Anmälan: senast 5 sep till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Lär dig sy trådknappar och
klädda knappar. Låt inspirationen flöda och förnya din garderob!
Ledare: Karin Eldforsen
Tid: tors 17 sep, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: Sybehör, små tygbitar och trådar i olika kvaliteter. 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

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06
Hemslöjdsnytt

Knäppa knappar
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Ängelholms Hemslöjdsgille
070-310 7 206

Japansk väska Komebukuro

Gamla broderier, lappar, linne
och inredningstyger - mixa tyger med historia och minnen
och sy denna japaninspirerade
väska. Sy en handväska/väska för kreativa projekt eller en
mindre festväska/smink/prylväska. Om du önskar kan du
sätta dekor/avtryck med sashiko, broderi, sömnad eller textiltryck. Beskrivning och mallar
ingår i kursbreven, så du kan
sy fler väskor på egen hand efter kursens slut. Workshopen
är i 5 delar: 3 kursbrev med
beskrivningar, mallar, materialinfo och inspiration och 2
träffar à 4 tim.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Sön 4 och 18 okt
kl. 11–15.00. Kursbrev skickas
ut före, under tiden och direkt
efter kursen.
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 980 kr,
övriga 1.180 kr
Material: Material, tyg, vliseline och detaljer finns att köpa.
Även möjligheter till textiltryck finns.
Anmälan: senast 27 sep till
oxelman.marianne@gmail.com

Bygg ett hus i miniatyr

Prova på modellbygge efter ritning, 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

stump (blyerts) och en linjal.
Ullgarner - i kvalitet som din
provlapp och ev. plagg att dekorera. Om du har, ta också med
mjukt brodergarn i ull (typ Tapestry Wool). Sax och rutigt
papper.
Anmälan: senast 4 okt 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 17 okt kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr
medlem, 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 10 okt till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06
070-310 72 06

Påsömsbroderi

Dekorera med flossa

Flossa passar fint som avslutning eller dekor på stickade,
virkade och nålbundna plagg.
Du får prova att göra kavelfrans, sydd flossa med och utan
ryaknut och frans kombinerad
med broderistygn.
Ledare: Åsa Stentoft
Tid: sön 11 okt, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 300 kr, övriga
400 kr. En mindre kostnad för
material 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 penn17

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 vanligaste mönsterformerna.
Ledare: Hedvig WendelboHansson
Tid: lör 24 okt kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr
medlem, övriga 400 kr,
material tillkommer
Anmälan: senast 17 okt till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Hemslöjdsnytt

Ängelholms Hemslöjdsgille / Östra Skånes Hemslöjdsförening

Textiltryck med broderi

Vi kombinerar olika textiltrycksmetoder med broderi,
vilka sen kan användas till
kassar, påsar, kuddar,
etuier m.m.
Tillfälle 1: Vi trycker på tyg,
linne och bomull.
Tillfälle 2: Vi broderar på
trycken med olika stygn; även
pärlor, paljetter, knappar, spets
mm.
Ledare: Bodil Englund och
Agneta Kjellberg
Tid: tisd 3 och 10 nov k.l 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
400 kr, material tillkommer
Ta med: Material till första
tillfället, som färg, tyger och
tryckredskap finns att köpa.
Ta gärna med något eget att
trycka på! Det ska vara tvättat. Vid andra tillfället finns
broderimaterial på plats. Ta
gärna med nålar, sax och eget
favoritgarn att brodera med.
Anmälan: senast 27 nov till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Borstbinderi

Prova på grunderna i borstbinderi. Du hinner göra 2-5 borstar under dagen.
Ledare: Annica och Lars
Bonthron
Tid: lör 7 nov kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 350 kr medlem, övriga 450 kr.
Material: Material till en borste
ingår i delt avg. Till fler borstar finns det att köpa av ledaren.
Anmälan: Senast 31 okt
oxelman.marianne@gmail.com

0431-838 85

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

Årsmöte 2020

Medlemmarna i Östra Skånes Hemslöjdsförening kallas härmed till
föreningens ordinarie årsmöte. Föreningen bjuder på fika..
Lördag 5 sept kl. 11.00
Föreläsningssalen, Regionmuseet i Kristianstad.
Anmälan senast 24 aug till Margareth Persson 073-312 24 24
margareth.persson@gmail.com
Välkommen önskar styrelsen

Stickdag hos
Tant Ulltuss i Verum

Välkommen till en dag i
stickningens tecken! Vi hälsar på hos Tant Ulltuss/
Anna Bergman 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.
Anna har gett ut tre stickböcker och startat garnaffär! Under dagen visar Anna
sina alster och vi stickar
provlappar med olika flätor
som används i de koftor/tröjor som finns i senaste boken. Tag med garn och stickor till provlapparna. Vid fint
väder sitter vi utomhus och
stickar, annars i butiken.
Tid: lör i sep, kl 12–16, datum meddelas via vår Facebooksida och på hemslojden.org

Deltagare under 25 år betalar halva
kursavgiften.
Anmälan är bindande. Avanmälan
senare än en vecka före kursstart
debiteras.
Hemslöjdsnytt

Plats: Verum 4177, Vittsjö
Kostnad: medlem 300 kr,

övriga 350 kr, inkl. fika

Anmälan: senast 20 aug till

margareth.persson@gmail.com

073-312 24 24
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Skånskt Yllebroderi

Kursen vänder sig till både
nybörjare och vana brodöser.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: 10–11 okt kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda skola,
Kyrkobacken 5, Ravlunda,
Kivik
Kostnad: Medlem 800 kr,
övriga 900 kr. Material kan
köpas av kursledaren
Anmälan: till
tina.tenje@gmail.com

070-244 60 61

Sashiko

Sashiko–Boro
Japansk återbruks- och
lagningsteknik

Du får lära dig grunderna i
broderitekniken och hur man
bygger upp mönster. Vi syr med
små stygn ihop dina lappar till
ett Sashiko – Boro broderi.
Broderiet kan du sen montera
till en väska, påse eller kanske
en ryggsäck.
Ledare: Lena Andersson
Tid: lör 24 okt och lör 7 nov,
kl. 11–15
Plats: Hässleholm
Kostnad: medlem 600 kr,
övriga 650 kr
Ta med: lappar i olika storlekar
och färger, ett större bottentyg
samt sax, nålar och
broderigarn.
Anmälan: senast 5 okt till

Sy något nytt eller laga något
gammalt.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: 7 nov, kl. 9.30–16
Plats: Vuxenskolan, Mossg 1,
Simrishamn
Kostnad: Medlem 400 kr,
övriga 450 kr. Material kan
köpas av kursledaren vid
behov.
Anmälan: till
tina.tenje@gmail.com

070-244 60 61

Skinnsömnad

Vi planerar en skinnsömnadskurs under senhösten/vintern
i vid 3 tillfällen. Tid och plats
meddelas senare.

margareth.persson@gmail.com

073-312 24 24

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.
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SLÖJDTIPSET

Handtag (2 st)

Kortsida(2 st) Tvärbit (3 st)

Lock

Text och bild av Kalle Forss, hemslöjdskonsulent i Skåne

Låsning

SLÖJDTIPSET

Den här lådan är inspirerad av japanska verktygslådor. Du utgår från en
bräda (jag har använt planhyvlad fur som finns i de flesta bygghandlar).
När du väl bestämt bottnens storlek så utgår alla andra mått från den. Du
kan limma, spika, skruva, plugga eller kombinera ihopsättningen. Locket
sitter ordentligt fast med hjälp av en kil. Vad du vill stoppa i den färdiga
lådan bestämmer du själv. Varför inte göra flera stycken? De är lätta att
stapla.

Du behöver

Långsida(2 st)

Gör en trälåda med lock

Hemslöjdsnytt
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Y
X

Z

Börja med att bestämma längden på bottnen. Med hjälp av vinkelhaken
och kniven gör du en rits där du ska såga. Se till att såga längs ritsen och
att det blir vinkelrätt i alla riktningar.
Såga de två kortsidorna som ska vara kvadratiska. Lägg bottnen tvärs över
brädan och ritsa. Använd vinkelhaken.
Såga till ytterligare en kvadratisk bit. Dela den sedan på mitten i fiberriktningen. Med kniven fasar du den ena kanten på den ena långsidan på båda
bitarna. Dessa ska bli handtag.
Nu kan du såga långsidorna. Länden på dessa ska vara lika långa som
bottnen plus tjockleken på de två kortsidorna och det två handtagen. Alltså
fyra gånger tjockleken på brädan plus bottnens längd. (Y+4Z enligt teckningen.)

Botten

En bräda. Längd får du räkna ut efter teckningen av ingående delar.
Lim och tvingar
Hammare och spik (jag använde mässingspik)
Fintandad såg, kniv och vinkelhake

SLÖJDTIPSET

Nu är det dags för de fyra tvärbitarna. Dessa ska
vara lika långa som bredden på brädan plus två
gånger tjockleken. (X+2Z.) Använd redan klara bitar
att mäta med. Såga två bitar av brädan och dela
sedan dessa på längden. En av dessa ska bli lockets
låsning. Såga den ytterligare en gång på längden,
men denna gång vinklat på två håll. På längden bör
vinkeln inte överstiga 8 grader. Vinkeln ner genom
brädans tjocklek bör vara 30–40 grader.
Vi väntar lite med locket.
Nu ska vi sätta ihop lådan. Limma fast handtagen
på de båda kortsidorna. Se till att fiberriktningen
ligger åt samma håll på bitarna. Använd tvingar för
att pressa ihop. Det tar 15-20 minuter för limmet att
torka.
Lägg bottnen på en plan yta. Stryk lim på alla kanter
och på kortsidornas stående kanter. Limma bottnen,
lång- och kortsidorna vid varandra. Handtagen i
överkant. Använd vinkelhake för att se till att allt
blir vinkelrätt. Använd tvingar under torkningen.
Två tvärbitar fästs ovanpå lådan i var sin ände. De
ska ligga kant i kant med handtagen och gå in en bit
över lådans öppning.
Innan vi tar tag i locket kan det vara dags att spika.
Se till att spika rakt ner så att inte spiken hamnar
snett och syns. Jag väljer att spika längs alla kanter.
Glöm inte tvärbitarna.
Lockets längd ska vara så att det når från insidan på
den ena kortsidan och nästan fram till tvärbiten i den
andra änden.
Lägg locket längs med ovansidan på lådan och se
till att lockets båda ändar når förbi tvärbitarna på
locket. Markera på locket där tvärbitarna börjar.
Den hela tvärbiten som är kvar limmas vinkelrätt
tvärs över locket så att lika mycket sticker ut på båda
sidor.
När limmet torkat sticker du in änden av locket som
saknar tvärbit under en av lådans tvärbitar. Skjut
sen locket åt andra hållet så att dess tvärbit trycker
mot lådans tvärbit. Håll ihop de båda snedsågade
bitarna som de var innan de delades. Lägg dem på
plats i andra änden av locket och sätt ett märke.
Lossa locket och limma fast den inre biten. Den
andre ska vara lös och fungera som låsande kil.
Spika fast tvärbitarna på locket. Spikarna som
sticker ut på undersidan av locket bockas och
knackas på plats med hammaren.
Lådan är klar. Visst går den att måla. Tänk bara på
att oljefärg gärna vill klistra ihop i kontakt med sig
själv även efter att den känns torr. Locket kan bli
mycket svårt att öppna (egen erfarenhet). Måla tunt.
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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

BOKTIPS

ATT–GÖRA–TIPS!

Livets tråd –
Paracas textil och kultur

Pernilla Ahlström / Bra flyt
arrangerar hantverksevent i Skåne

av Kerstin Paradis Gustafsson
Paracastextilierna berättar om de människor som levde i
Peru för mer än 2000 år sedan. Hur de såg på världen.
I kulturer utan skriftspråk är bildspråket viktigt. Bilder
skapas ur de mänskliga sinnenas djup, tankar och drömmar. Skaparna av Paracastextilierna skildrar skapelsen,
döden och tankar om livet. Detta är inte en bok om hur
man spinner, väver och broderar men en bok som skildrar hur dessa hantverk genom händers och trådars rörelse ”skapar liv”. En tråd var helig och fick inte tas av, en
väv fick inte skadas.

FUFF – Färg, Ull, Form i Farhult
21–23 aug. Weekend-kurs med workshops i olika
sticktekniker, flerfärgsvirkning och broderi med Tant
Thea, Marias Garn, Johanna Wallin, Tant Kofta och
Tant Ylle.
Rosor i broderi, stickat, virkat, sytt och vävt
4–6 sep. Weekendkurs med rosor, Karin Kahnlund
och Anna-Karin Jobs Arnberg. Brodera ”påsöm” på
flodavis, flerfärgsvirka som i Nås, tvåändssticka och
göra fransar som i Västerdalarna samt prova på att
väva rosor i skôrvteknik.

Textilkonstnären och vävläraren Kerstin Paradis Gustafsson, har katalogiserat och dokumenterat Paracastextilierna som på 1930-talet inköptes till dåvarande Etnografiska museet i Göteborg, nuvarande Världskulturmuseet
Utgiven på Bokome Förlag

Mer info och anmälan på braflyt.com/hantverk

Boken om Wanja:
ett färgstarkt designliv
av Wanja Djanaieff
Textil, mönster, rum har varit det nav hon rört sig kring.
Listan på de textilindustrier hon samarbetat med är lång.
Själv talar hon om sitt brokiga designliv . Wanja Djanaieff
berättar här om sin nästan osannolika designkarriär som
spänt över allt från mönsterformgivning till industrin, kläddesign, hantverk och gestaltning av utställningar.
Boken om Wanja är inte bara en bok om en person med
outsinlig kreativitet. Den berättar också vad som hände
inom den svenska textilindustrin under 1960- och det tidiga 1970-talet, om hur klädmodet förändrades, hur handeln tog kommandot i designutvecklingen och om nya
idéer kring varusortimentet på 1970-talet, om hur SJ och
andra företag använde sig av profilskapande formgivning
kring år 1980, om formgivares talanger som företagare,
om förnyelsen av Hemslöjden från 1980-talet och framöver, om kulturarvets betydelse för modern design och
om hur erfarenheter från ett område kan befrukta andra
sammanhang.
Utgiven på Carlsson Förlag

Hemslöjdsnytt
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HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

HEMSLÖJDENS BUTIK

Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 0418-591 20 E-post: butiken@hemslojdeniskane.se
Nätbutik: hemslojdenskane.se Öppet: tisdag–fredag kl. 11–18, lördag kl. 11–15

Du vet väl om att vi också har garner
som passar extra bra att sticka i nu
under sommaren. Garner som inte
känns så varma att ha i knät när man
stickar. Garner som ger ett lättare och
svalare plagg som man kan använda
året om.
Från Karin Öberg har vi två kvalitéer
producerade av Holma Hälsingland.
Kalinka som är 100% lin och ger ett
härligt svalt plagg som bara blir
vackrare och mjukare ju mer du
använder det. Kalinka 21 som är en
blandning av 55% lin och 45% ull. En
kvalité som är perfekt på sommaren
för den frusne och perfekt på vintern
för den som inte fryser så ofta.
Från Rauma har vi två kvalitéer
Alpacka Lin som är en blandning av
48% babyalpacka, 8% ull och 44% lin.
Garnet är borstat för att ge en fluffig
och lätt känsla vilket också göra att
det blir väldigt drygt.
Alpacka silk är en blandning av 54%
babyalpacka, 22% extra fin merino
och 24% silke. Ett lite lyxigare garn
som ger ett fantastiskt lätt och härligt
plagg.
Alla garner finns i fler färger än de på
bildenrna. Titta gärna in i butiken för
att klämma och känna på kvalitéerna.

De nyutgivna böckerna om Paracas
och om Wanja finns förstås att köpa i
Hemslöjdens butik!
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Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
Avs: Skånesgamla
Hemslöjdsförbund
Landskrona
station
Box 1143
Österleden 10
221 05 LUND
261 35 Landskrona

BLI MEDLEM!

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

Som medlem får du

• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt
4 ggr/år hem i brevlådan

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

• Rabatt på prenumeration av tidningen
Hemslöjd
• Rabatt på kurser och aktiviteter i Skåne
• Rabatt på kurser på Sätergläntan –
institutet för slöjd och på resor med Hemslöjdsresor

Så här gör du

Att vara medlem i en förening kostar mellan
200–275 kr/år beroende på vilken förening du
vill tillhöra. Enklast blir du medlem genom att
gå in på hemslojden.org och anmäla vilken förening du vill bli medlem i.
Du kan också kontakta din lokala förening
direkt, se kontaktuppgifter längst fram i
tidningen

Helsingborg Hemslöjdsgille

hemslojden.org/helsingborgs-hemslojdsgille

Hemslöjden Malmöhus

hemslojden.org/hemslojden-malmohus

MittSkånes Hemslöjdsförening

hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

Staden Malmös Hemslöjdsförening
hemslojden.org/stadenmalmo

Söderslätts Hemslöjdsförening

hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Ängelholms Hemlöjdsgille

hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane

