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HEMSLÖJDS
NYTT#4/2020

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

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

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

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

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

Nästa nummer: Nummer 
1/2021 utkommer i mitten 
av januari. Material lämnas 
senast 7 december till Skånes 
Hemslöjdsförbund eller mailas till 
redaktören, se adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Malmö

7
dec

deadline
 hemslöjdsnytt 

nr 1/2021

Från oss alla till er alla – 
en riktigt god jul!
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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: hemslojdeniskane.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. 

Anne-Marie Lindén, ordförande  
070-404 52 69  
signe.linden@gmail.com
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KONSULENTERNAS KOLUMN

KONSULENTERNA...
...har ordet.

Korgen lyfter!
De senaste åren har jag tyckt mig ana ett växande 
intresse för korgar. Jag spanar dem på stan, i in-
redningsreportage, i modevärlden, ja lite överallt. 
Däremot tycker jag mig inte märka att det blir fler 
och fler som sysslar med korgflätning.
   Jag har under hela min slöjdtid tyckt att korgar 
är helt fantastiska, lite som magi faktiskt. Om du 
bara lär dig några små tekniktricks så kan du för-
vandla en stor furustock till tunna spån. Därefter 
kan du fläta ihop en korg, kanske vrider du en 
vidja till handtag. Av en bunt pil som var för sig 
är ganska menlösa så kan du fläta och vrida ihop 
en korg, kanske får den även ett lock. Det finns så 
många material att utforska, så många tekniker 
att prova. 
   Korgtillverkning är ett av världens äldsta hant-
verk. De flesta spår av äldre korgar har tyvärr 
försvunnit. Dels för att korgar är tillverkade av 
organiskt material som förmultnar i jorden. Dels 
för att korgar oftast är bruks- och vardagsföremål 
och därför kastats på elden efter att den har blivit 
utsliten. De äldsta fynd av korgar är 10-12 000 år 

gamla. Bland annat har fragment av en bunden 
korg hittats i Egypten där det klarat sig från att 
förmultnas tack vare den torra ökensand det låg i. 
Många äldre spår kommer annars från lerskärvor 
med avtryck från korgar snarare än rena före-
mål. Bland äldre nordiska fynd finns bland annat 
fragment från 800-talet av en bunden rotkorg på 
Osebergsskeppet i Norge. 
   Korgar har använts inom jordbruk, vid skogs-
bruk, fiske och gruvdrift men också i hushållet och 
hemmen. Korgliknande flättekniker finns också i 
möbeltillverkning, för inhägnader, i husbyggen, i 
det militära och vid sjöfart. Ibland har korgarna 
varit så täta att de kunnat bära vätska, ibland  
luftiga för att innehållet inte ska ligga för tätt.
   Att använda korgar är ju något som de flesta 
av oss gör, nästan dagligen. I de flesta hem finns 
tvättkorgar, papperskorgar, brödkorgar, svamp-
korgar, vedkorgar, trädgårdskorgar, för att bara 
nämna några. Varje gång vi går och handlar möts 
vi av högar med shoppingkorgar, visserligen form-
gjutna i plast, men ändå med den traditionella kor-
gens självklara form, flätmönster och lufthål. T.o.m 
när vi handlar på internet gör vi det i en virtuell 
varukorg. Hur många gånger har jag inte läst din 
varukorg är tom när jag besökt en webbutik?
   För ett år sedan ungefär påbörjade jag, tillsam-
mans med några konsulentkollegor, ett korgprojekt 
med syfte att öka intresset för korgflätning, i våra 
län och i hela landet. Vi kommer att arbeta med 
detta under några år framöver.
   Vi har till att börja med gjort en vandringsut-
ställning som visats i Sörmland under sommaren, 
under hösten vandrar den vidare till Linköping 
för att äntligen komma till Skåne och visas på 
Trelleborgs Museum, under våren 2021. Mer infor-
matoin om detta kommer såklart. Vi kommer att 
arrangera kursverksamhet, föredrag och aktivite-
ter och jag hoppas ni vill vara med!
   Vill du läsa mer om vad som händer i vår korg-
satsning så redovisar vi det löpande på bloggen 
korgenlyfter.se Där kommer vi också samla informa-
tion om korgflätningskurser runt om i landet.
   Använder du instagram så delta gärna i vår lilla 
undersökning: sök igenom ditt hem, räkna hur 
många korgar det finns där, lägg upp en bild (på 
t.ex. din favoritkorg) och tagga med #allaminakorgar 

Sofia Månsson, hemslöjdskonsulent i Skåne
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slöjd | hantverk | mathantverk
julmys | marknadsbodar

slöjdare i arbete
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Hemslöjden i Skåne 
Landskrona gamla station 

Österleden 10

slöjd | hantverk | mathantverk
julmys | marknadsbodar

slöjdare i arbete

21–22 november
kl. 11–16

Jul på
Gamla Stationen

i Landskrona

Hemslöjden i Skåne arrangerar:
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Hemslöjden i Skåne, Landskrona 
Utställningen om hassel är förlängd till 14 
november. Missa inte heller att se hemslöjds-
konsulent Kalle Forss filmer om hassel som du 
hittar på vår hemsida hemslojdeniskane.se

HASSEL
biologi, historia & slöjd

Rölakan, krabbasnår, dukagång och flamsk – Skånes mönstrade textilier
30 jan–29 maj 2021 visas antika, vävda textilier från 1700-1800-talet på Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona. Det är åkdynor, kuddar, täcken och längder i rölakan, krabbasnår, dukagång och 
flamsk från Hemslöjdens samlingar som visas tillsammans med inlånade Orientaliska texti-
lier. Det är rikt mönstrade, färgstarka vävnader med mönster och symboler som sträcker sig 
långt tillbaka i historien och som finns i olika delar av världen. Vi sätter fokus på de likheter 
som finns mellan olika kulturer vad gäller vävtekniker, mönsterformer och symboler. 

Kelim på Landskrona Museum
Under perioden 29 nov 2020–11 april 2021 visar Landskrona museum en stor privat samling 
av antika Kelimmattor från Mindre Asien. Dessa mattor är rikt mönstrade och visar stort 
släktskap med våra skånska textilier. I anslutning till utställningarna kommer vi att ordna 
program med föreläsningar och visningar tillsammans med Landskrona museum.

AKTUELLT
Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

AKTUELLT

Spinnträffar
Träffarna är öppna för dig som vill och kan 
spinna och vill träffa andra spinnare.
Tid: 24 okt och 12 deci, kl. 11–14
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
För mer info kontakta hemslöjdskonsulent 
Anna-Lisa Persson anna-lisa.persson@hemslojd.org

Nu är det dags att söka till Utvalt 2021.
Ansökan är öppen mellan 1 nov 2020–15 jan 
2021. För att söka till Utvalt i Syd 2021 krävs 
en anknytning till något av sydlänen; Skåne, 
Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar eller 
Jönköpings län. Du ska antingen vara född 
i, bosatt i eller studerar/ha studerat i området. 
Mer info: utvaltisyd.se 
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AKTUELLT

RÖLAKAN, KRABBASNÅR, DUKAGÅNG OCH FLAMSK – 
SKÅNES MÖNSTRADE TEXTILIER
20 jan–29 maj, Hemslöjden i Skåne
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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  
anmälningsvillkor finns på hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. OBS! om inget annat anges tillkommer material-
kostnad 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. 

Svarvning enligt 
skärmetoden
Tre dagar
Under kursen lär 
du dig 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: snarast

SVARVNING
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i skånsk yllebroderi. Även lite 
montering kommer läras ut till 
den som är intresserad, samt 
historik runt detta folkliga och 
frodiga broderi. Har du provat 
skånskt yllebroderi tidigare men 
vill komma vidare i ditt brode-
rande så fungerar kursen även 
för dig då Eva är en mycket van 
och kunnig kursledare. 
Lärare: Eva Berg
Tid: 6-7 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 22 jan

Lädersömnad
Helgkurs
Grundkurs i handsömnad i 
läder- och sömnadsteknik, 
verktygsanvändning, färgning 
och ytbehandling. Samt puns-
ning av mönster. Du börjar 
med provsömnad och att sy till 
exempel ett enkelt fodral eller 
bälte. Därefter kan du utveckla 
dina idéer och påbörja något mer 
avancerat. 
Lärare: Mikael Hellner
Tid: 6–7 feb, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 22 jan

Folkdräktssömnad
Terminskurs
Välj fritt från den folkliga 
dräkten vad du ska sy. 
Sy ny del till din dräkt eller 
ändra gamla så de passar. 
Eller varför inte ett livstycke 
eller väst att bära till vardags. 
Möjligheterna är många. 
Kontakta Maja innan kursstart 
för diskussion om vilka material 
som behövs för just ditt projekt.
Lärare: Maja Satz
Tid: fem lördagar kl. 10–16, 23 
jan, 13 feb,  6 mars, 27 mars, 17 
april kl. 10–16
Plats: Kulturhuset Anders, 
Stenskogsv, 2, Höör
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 4 jan

Kursledarpresentation:
Maja Satz är utbildad på 
Sätergläntans sömnadsutbildning 
och driver idag ett företag där hon 
syr folkdräkter och historiska kläder 
samt håller kurser. 

Skånskt 
yllebroderi
Helgkurs
Grundkurs som 
lämpar sig för dig 
som vill prova på och lära dig 
grunderna i skånskt yllebro-
deri. Du kommer få lära dig att 
överföra mönster till tyg samt 
de olika stygn som förekommer 

Stickat till vardags
Fulltecknad

Påsöm
Fulltecknad

Kom igång och tälj
Fulltecknad

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

anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser

MONTERING LÄDERSÖMNAD
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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

Våra aktiviteter hålls, om inget an-
nat anges, i Helsingborg

Borstbinderi
Vi provar på grunderna i borst-
binderi. Du hinner göra 2-5 
borstar under dagen.
Ledare: Annika Bonthron
Tid: lör 24 okt, kl. 10–16
Plats: Stora salen ABF, 
Grenadjärg. 8
Kostnad: Medlem 350 kr, 
övriga 400 kr. Material till en 
borste ingår, material till fler 
borstar kan köpas av ledaren. 
Vi bjuder på fika.
Anmälan: senast 18 okt till an-
nakarin@drlie.se 
I samarbete med ABF

Slöjdkafé
Sticka, virka, brodera eller 
slöjda annat med Helsingborgs 
hemslöjdsgille. Kom och in-
spirera eller låt dig inspireras 
av andra slöjdintresserade. Vi 
träffas i stora salen på ABF, så 
vi kan hålla avståndet. Vi bju-
der på kaffe/te och liten kaka.
Tid: tor 29 okt, mån 16 nov,  
tis 8 dec, kl. 17–19.30
Plats: Stora salen ABF, 
Grenadjärsg. 8
I samarbete med ABF

Tova vått
OBS två kurstillfällen
Vi går igenom några principer 
för våttovning och gör ett min-
dre arbete, t ex sittunderlag, 
glasunderlägg eller ett mindre 
tredimensionellt objekt som 
tofflor eller en skål. Om du har 
speciella önskemål kan du dis-
kutera dem med kursledaren 
efter anmälan.
Ledare: Anna-Karin Lie
Tid: lör 7 nov eller lör 14 nov, 
kl. 10–16
Plats: Stora salen ABF,  
Grenadjärg. 8
Kostnad: Medlem 250 kr, 
övriga 300 kr. Material kan kö-
pas av kursledaren. Om du har 
egen kardad ull kan du ta med 
och använda den. Vi bjuder på 
fika.
Anmälan: senast 1 nov till  
annakarin@drlie.se 
I samarbete med ABF
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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: tor 19 nov, kl. 18–21
Plats: Stora salen ABF,  
Grenadjärg. 8
Kostnad: Medlem 250 kr, 
övriga 300 kr. Material ingår. 
Ta med block, penna, plastpåse 
och förkläde. Vi bjuder på fika.
Anmälan: senast 12 nov till  
eva.lithell@telia.com
I samarbete med ABF

Blommor till advent
Vi använder naturens material 
så som olika slags mossor och 
grenar, torkade apelsiner, 
äpplen mm och gör fantasifulla 
och kreativa arrangemang 
inför advent och jul. 
Ledare: Eva Hansson 
Tid: tis 24 nov, kl. 18–21 
Plats: Stora salen ABF, 
Grenadjärsg. 8 
Kostnad: Medlem 300 kr, 
övriga 350 kr. Material ingår. 
Vi bjuder på fika. 
Ta med: eget fat, skål eller 
liknande där du kan arrangera 
blommorna. 
Anmälan: senast 17 nov till 
annaclara_linden@hotmail.com  
042-21 19 03 
I samarbete med ABF 

Medlemsaktivitet:  
Fina paket till jul
Vi viker vackra askar och på-
sar till julklapparna av papper 
från t ex böcker, tapeter och 
tomma hushållsrullar.  
Tid: lör 5 dec, kl. 11–14
Plats: Stora salen ABF,  
Grenadjärg. 8
Ingen kostnad. Vi bjuder på 
fika.
Anmälan: senast 1 dec till  
annaclara_linden@hotmail.com  
042-21 19 03
I samarbete med ABF

Deltagare under 25 år betalar  
halv avgift. 

Anmälan är bindande. Återbud 
senare än en vecka före kursstart 

debiteras. 

Helsingborgs Hemslöjdsgille 

Skapa ett unikt kuddfodral
Tillsammans skapar vi per-
sonliga och unika kuddfodral 
av återbrukat material. Ta 
gärna med dig kära textilier 
som t.ex. handdukar, spetsar 
och klädesplagg eller utgå 
från ett kit med färdig design. 
Vår tanke är att det ska vara 
enkelt och roligt att ta tillvara. 
Du behöver inga förkunskaper. 
På kursen får du mönsterför-
slag och tips och trix för att 
göra ett personligt kuddfodral. 
Inspirationsmaterial finns på 
plats och du kan också se vad 
andra har gjort på Instagram 
@tellmeyour.stories
Ledare: Ann-Charlotte Larsson
Tid: lör 23 jan, kl. 11–15
Plats: Stora salen ABF, 
Grenadjärg 8
Kostnad: Medlem 250 kr, övriga 
300 kr. Material till mall 40 kr 
och ev till material tillkommer. 
Vi bjuder på fika.
Ta med om du har: textilier som 
till exempel spetsar, hand-
dukar, dukar eller jeans. 
Textilierna får gärna ha små 
skavanker.
Anmälan: senast 16 jan till 
rasmusson.eta@gmail.com  
072-5522216 
I samarbete med ABF
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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

knappar, små tygbitar, band, 
garnstumpar, vadd eller ris till 
fyllning. 
Anmälan: senast 27 nov till 
disasjoholm@gmail.com

Broderikafé på Limhamn
Ta med ditt broderi, köp en fika 
i kaffeautomaten och sitt ner 
i gemenskapen. Vi visar dig 
gärna om du aldrig broderat 
tidigare. 
Tid: lörd 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 Carlsson 
ingrid.rune.carlsson@telia.com  
070-668 39 75

Skärtorsdag
Vi fortsätter med våra 
populära familjeträffar där 
vuxna, barn och ungdomar 
täljer tillsammans.
Det blir bl.a. blomsterpinnar, 
potatisstickor, knopplist eller 
ta med redan påbörjade alster.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tors 19 nov och 3 dec,  
kl. 18–20
Plats: Gamla Kyrkog. 21, 
Landskrona 
Kostnad: 100 kr / tillfälle, inkl. 
material. Barn och ungdomar  
upp till 16 år gratis i sällskap 
med vuxen.
Anmälan: senast en vecka före 
till annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Sticka ditt eget kvarter!
Låt utsidan lysa upp insidan. 
Den ultimata personliga gåvan 
till dig själv, eller till någon 
annan. Låt din egen husfasad, 
eller någon annans forma din 
kudde eller filt. Du behöver 
kunna sticka räta och aviga 
maskor. Vi broderar detaljer. 
Kursen börjar med att vi 
stickar en provlapp för att 
med den som utgångspunkt 

Workshop i kallfärgning
I denna workshop får du lära 
dig att färga med reaktiva fär-
ger för ull och silke. Färgerna 
behöver ingen värme utan här-
dar med tid. Har du inget eget 
garn att färga har Elisabeth 
med sig; sockgarn, merinoull, 
merinosilk och mullbärssilke 
för stickning till självkostnads-
pris. Under dessa 3 timmar 
hinner du färga minst 3 härvor.
Ledare: Elisabeth Sjöberg
Tid: sön 1 nov, kl. 11–14
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 450 kr,  
övriga 550 kr
Bra att ta med: förkläde, plast-
handskar och plastpåsar att 
lägga dina härvor i
Anmälan: senast 26 okt till 
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Charmigt Galna Strumpdjur
Gosedjur är perfekt att slöjda 
med barn. Använd dina udda 
strumpor 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, 

Stickkafé 
Hemslöjdsföreningen Malmö-
hus ordnar stickkafe tillsam-
mans med Sveriges stickför-
ening Sticka. Kom för att du 
är nyfiken, kom för att du vill 
lära dig, kom för att du vill bli 
inspirerad, kom för att du vill 
fråga. Alla är välkomna!
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Tid: torsd jämna veckor sista 
gången 11 dec, kl. 17–20 med 
uppehåll vecka 44
Kostnad: 30 kr, inkl. fika.
Ingen föranmälan
Mer info: Anna Olsson 
anna.olsson.textil@gmail.com

GarnGille på Staffanstorp 
och Arlövs Bibliotek
För alla åldrar! Vi umgås och 
inspirerar varandra i rymliga 
lokaler.
Staffanstorp: tisdagar 
3 nov, 17 nov, 1 dec och 15 dec,  
kl. 17–19
Plats: Staffanstorps bibliotek, 
Torget 1
Arlöv: onsdagar 28 okt, 11 nov,  
25 nov och 9 dec, kl. 17–19
Plats: Arlövs bibliotek,  
Lommav. 2
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar välkomna 
tillsammans med vuxen.
Mer info: Christina Hallberg 
chrishallberg@hotmail.com  
070-964 69 97
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Juldekorationer i makramé
Med enkla makraméknutar gör 
vi änglar, stjärnor, granar att 
pynta med till jul.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: mån 30 nov, kl. 18–21
Plats: Gamla Kyrkog. 21, 
Landskrona
Kostnad: medlem 250 kr, övriga 
300 kr. Barn och ungdomar upp 
till 16 år gratis i sällskap med 
vuxen.
Anmälan senast 23 nov till ann-
sofie.magner@me.com 
073-342 18 54

Tid: tisd 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: till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Favorit i repris…  
det strålar en stjärna…
Av artstraw i papper tillverkar 
vi en 3D-stjärna. I papprören 
får små ledlampor plats.
Ledare: Ann-Sofie Magnér 
Tid: tors 26 nov, kl. 18–21
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 350 kr, övriga 
400 kr, inkl. material, barn och 
ungdomar under 16 år gratis i 
sällskap med vuxen
Anmälan: senast den 19 nov till 
annsofie.magner@me.com  
073-3421854

skissa upp husfasader på rutat 
papper.
Ledare: Bettina Rosén
Tid: 21–22 nov, kl. 10–15
Plats: Gamla Kyrkog. 21, 
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr, 
övriga 1 350 kr
Ta med: restgarner duger gott, 
det går inte åt så mycket,  i 
varierande färger. Stickor 
passande till garnet, trubbig 
nål att brodera detaljer med, 
måttband/mindre linjal
Anmälan: senast 13 nov till 
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

Broderitisdag, tre tillfällen
Ta med ditt broderi och sitt ned 
med likasinnade. Vi fortsätter 
att lära oss nya stygn tillsam-
mans. 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

Alla anmälningar är bindande. 
Avanmälan senare än en vecka 

före kursstart debiteras.  
Minst 5 deltagare/kurs.  

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

Glöm inte att ange vad det är du 
betalar för.
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MittSkånes Hemslöjdsförening
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 planerar att ha någon julaktiviet 
om det rådande läget tillåter det. 
Medlemmar kommer att få mail 
om detta. I övrigt finns aktuell info 
finns på vår facebooksida och 
hemsida.

Gilla vår facebook-sida  
MittSkånes Hemslöjdsförening

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 tors i månaden 
5 nov och 3 dec, kl. 17–19
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 tors i månaden 
12 nov och 10 dec, kl. 16–19
Plats: Hörby bibliotek,  
Skönlitterära rummet
Ta med: eget handarbete
Ingen kostnad, ingen anmälan

Staden Malmös
Hemslöjdsförening

hemslojden.org/stadenmalmo

facebook.com/StadenMalmosHemslojd

Luisa Carbonelli, ordf. 

Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

Workshop – Sydda böcker 
Vi kommer att tillverka sydda böcker med hjälp av några olika 
tekniker, t.ex. japanskt bokbinderi. Vi bjuder på te och kaffe. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 24 okt, kl. 10–13
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog. 3, Malmö
Kostnad: medlem SMHF 295 kr, övriga 345 kr, material ingår
Ta med: sax, linjal, blyertspenna, om du har falsben eller något 
sorts särskilt papper du vill prova
Anmälan: Boka din plats genom att anmäla dig och betala in av-
giften. Anmälan görs direkt till adrienn@dyelabmalmo.com Betal-
ning sker med bankgiro och nummer får du vid anmälan. 
I samarbete med Dye Lab Malmö

Håll koll på vår Facebook sida för uppdateringar. Vi följer  
myndighetens rekommendationer. 

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? 
Mer info: olsson.christel@telia.com 
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Kurs – 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 histo-
riska bakgrunden. Du kommer 
att få skapa mönster på tyg 
med hjälp av Shibori tekniken. 
Efter kursen har du fått en 
förståelse för processen och du 
kommer att kunna experimen-
tera vidare och färga ditt eget 
tyg, garn, spets och dina klä-
der. Vi bjuder på kaffe och te. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 7 nov, kl. 10–17
Plats: Dye Lab Malmö, 
Eriksrog. 3
Kostnad: Medlem SMHF 
1150 kr, övriga 1200 kr, inkl 
material. Extra material finns 
att köpa på plats. 
Anmälan: Boka din plats genom 
att anmäla dig och betala in 
avgiften. Anmälan görs direkt 
till adrienn@dyelabmalmo.com 
Betalning sker med bankgiro 
och nummer får du vid 
anmälan. 
I samarbete med Dye Lab 
Malmö

Inspirationskväll – Tälja 
Välkommen på en inspira-
tionskväll med tema tälj-
ning! Du kommer att få lära 
dig grundläggande täljgrepp 
och påbörja en sked i färskt 
virke. Det kommer även finnas 
tillfälle att prova på yxning. 
Under kvällen får du lära dig 
vilka träslag som är lämpliga 
att tälja i, var man hittar virke 
och massa annat matnyttigt. 
Kursledaren är van träslöjdare 
och har tidigare hållit kurser 
inom Hemslöjden, Naturkom-
paniet och Folkuniversitetet. 
Ledare: Siri Knaevelsrud
Tid: ons 11 nov, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center, 
Lilla torg 9
Kostnad: Medlem SMHF 75 kr, 
medlem annan förening 150 kr, 
övriga 200 kr. Materialkostnad 

på 100 kr, betalas på plats till 
Siri, kontant eller med Swish. 
Anmälan:  
https://tinyurl.com/smh2020 

Kurs – 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 
under 24 timmar så vi träffas 
två gånger, på kursdagen och 
på en gemensamt bestämd 
avhämtningsdag. Vi bjuder på 
kaffe och te. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 21 nov, kl. 10–15
Plats: Dye Lab Malmö,  
Eriksrog 3
Kostnad: medlem SMHF 700 kr, 
övriga 750 kr, inkl material
Anmälan: Boka din plats genom 
att anmäla dig och betala in 
avgiften. Anmälan görs direkt 
till adrienn@dyelabmalmo.com  
Betalning sker med bankgiro 
och nummer får du vid anmä-
lan. 
I samarbete med Dye Lab 
Malmö

Inspirationskväll – Vitbroderi 
Vitbroderi är ett samlings-
namn för olika broderitekniker 
som sys med brodergarn i 
samma färg som underlaget.
På denna workshop presen-
teras en liten del av dessa 
tekniker och vi syr hjärtan 
med botten i hopdragssöm och 
upphöjd kant i langettstygn. 
Zanne har en kandidatexamen 
i textildesign, hantverk och 
kommunikation med inrikt-
ning broderi och kultur från 
UCC i Köpenhamn. 
Ledare: Zanne Puchleitner
Tid: ons 2 dec, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center, Lilla 
torg 9
Kostnad: medlem SMHF 75 kr, 
medlem annan förening 150 kr, 
övriga 200 kr. Materialkostnad 
50 kr  betalas på plats med 
kontant eller Swish 
Ta med: tapetserinålar både 
med och utan spets samt 
broderisax 
Anmälan:  
https://tinyurl.com/smh2020 

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

återbetalning vid avbokning 
senare än 7 dagar före 

evenemanget.
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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

----------

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

Singlade bollar
Kom och skapa vackra bollar 
tillsammans med Söderslätts 
Hemslöjdsförening! Du desig-
nar din egen bolls utseende.
Kostnad: 250 kr som du helst 
swishar annars betalar 
kontant, till kursledaren vid 
kurstillfället
Tid: 12 nov, kl. 18–20.30
Plats: Falsterbo Strandbad
Anmälan: är bindande och görs 
till  
konsthall@falsterbostrandbad.se 
senast 5 nov
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 ungdo-
mar från 14 år. 
Kostnad: 250 kr, material ingår
Tid: 19 nov, kl. 18–20.30
Anmälan: är bindande och görs 
till
konsthall@falsterbostrandbad.se 
senast 13 nov 
I samarbete med Konsthallen 
på Falsterbo Strandbad

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

Textiltryck med broderi
Vi kombinerar olika textil-
trycksmetoder 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, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 400 kr, material till-
kommer
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 tvät-
tat. Vid andra tillfället finns 
broderimaterial på plats. Ta 
gärna med nålar, sax och eget 
favoritgarn att brodera med.
Anmälan: senast 27 okt till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Borstbinderi
OBS två kurstillfällen
Prova på grunderna i borst-
binderi. Du hinner göra 2-5 
borstar under dagen. 
Ledare: Annica och Lars  
Bonthron
Tid: lör 7 nov eller sön 8 nov,  
kl. 10–16 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 350 kr,  
övriga 450 kr
Material: Material till en borste 
ingår i deltagaravgiften. Till 
fler borstar finns det att köpa 
av ledaren.
Anmälan: senast 31 okt till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Stickkafé
Vi stickar, virkar eller vad du 
vill. Tillsammans ger vi varan-
dra tips och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: mån 26 okt, ons 18 nov, 
mån 7 dec, tis 19 jan, tis 16 feb, 
kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr / tillfälle,  
inkl. fika
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

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: mån 2 nov,  
drop-in kl. 17–19.30
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Ta med: Ta med dig önskat 
material samt sax, måttband 
och broderinålar. Material, tyg, 
broderigarn och detaljer finns 
att köpa. Även möjlighet till 
textiltryck.
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 24 okt, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 300 kr medlem, övriga 
400 kr, material tillkommer
Anmälan: senast 17 okt till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06
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Deltagare under 25 år betalar 
halva kursavgiften. 

Anmälan är bindande. Avanmälan 
senare än en vecka före kursstart  

debiteras.

Ta med:  pepparkaksformar i 
olika modeller, om du har
Anmälan: senast 26 nov till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Sticka en disktrasa
Sticka med lyfta maskor i två 
färger!
Ledare: Agneta Kjellberg
Tid: ons 3 feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,  
övriga 200 kr
Ta med: lingarn 16/2, om du har 
och stickor nr 3
Anmälan: senast 27 jan till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Bygg ett hus i miniatyr
Prova på modellbygge efter rit-
ning, det finns två modeller att 
välja på. För ev. annat hus ta 
med egen ritning.
Ledare: Mai Kurdve och  
Pia Malmros
Tid: tis 9 feb och tors 18 feb,  
kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga 
400 kr, material tillkommer
Anmälan: senast 2 feb till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Lovslöjd för barn och vuxna 
Småslöjd i olika former.
Ledare: A Kjellberg,  
Ulla Johnsson, G Wendelbo-
Hansson, M Oxelman m.fl.
Tid: tis 23 feb, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 30 kr, material ingår
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Skånskt yllebroderi
Prova på och kom igång med 
yllebroderi eller få hjälp att gå 
vidare!
Ledare: Eva Berg. 
Tid: lör 14 nov, kl 10–16 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 400 kr
Ta med: Sax och liten sybåge, 
15-20 cm. Material för ny- 
börjare finns att köpa. Fortsät-
tare tar med eget broderi.
Anmälan: senast 7 nov till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Lappa & Fixa ”de luxe”
Läs mer om innehåll på före-
gående sida.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: mån 23 nov,  
drop-in kl. 17–19.30
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Ta med: Ta med dig önskat 
material samt sax, måttband 
och brodernålar. Material, tyg, 
brodergarn och detaljer finns 
att köpa.
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Nåltova julgranspynt!
Ledare: M Oxelman,  
U Johnsson, I Pehrsson m fl.
Tid: tors 3 dec, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,  
övriga 200 kr

Upprop!
Inför utställningen Kulturkoftor & 
Sagotröjor som kommer  att visas 
på Regionmuseet, Kristianstad un-
der januari till april så efterlyser 
Regionmuseet unika, sagolika och 
osannolika tröjor att ingå som en 
lokal del i utställningen. Du som är 
medlem i en hemslöjdsförening i 
Skåne kan lämna in ditt bidrag till 
Regionmuseet och få chansen att 
visa upp den i uställningen. 

Läs mer på sidan 21.
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Östra Skånes Hemslöjdsförening

in vid pälslösa partier. Sätter 
igång och tar genomgångar vid 
behov.
Träff 3: 12 dec, kl. 10–16 Färg-
tryck på skinn. Alla som vill. 
Teori och inspiration. Vi trycker 
på skinn - något som vi sytt på 
kursdagarna innan, något gam-
malt, ett helt skinn.
Plats: Ravlunda skola, Kyrko-
backen 5, Ravlunda, Kivik
Kostnad: 400 kr / tillfälle. Mate-
rialkostnad tillkommer: ett helt 
skinn från ca 1000 kr, småbitar 
till självkostnadspris. Kontakta 
kursledaren för att beställa 
070-857 14 19  
karin.c.h@hotmail.com
Ta med: egen mat
Anmälan: till 
tina.tenje@gmail.com 
070-244 60 61

Tygtryck med linoleumblock 
– upcycling
Du får lära dig att göra ett 
linoleumblock och hur du kan 
använda det för att förnya ett 
tyg. Vi kommer att använda 
block som är lätta att skära i. 
Vi lär hur man designar sitt 
block så att det blir en spän-
nande design, som vi sedan 
trycker våra tyg med. Ett blekt 
eller trist tyg blir som nytt!
Ledare: Tamara Schultz
Tid: lör 20 mars, kl. 11–15
Plats: Kristianstad, Folkuniver-
sitetet, Koncensus
Kostnad: medlem 400 kr,  
övriga 450 kr, material tillkom-
mer ca 30 kr
Ta med: tyg du vill trycka på
Anmälan: senast 5 mars till  
margareth.persson@gmail.com  
073-312 24 24

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

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.

Sashiko
Sy något nytt eller laga något 
gammalt.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: 7 nov, kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda
Kostnad: Medlem 400 kr, 
övriga 450 kr. Material kan 
köpas av kursledaren vid 
behov.
Anmälan: till 
tina.tenje@gmail.com 
070-244 60 61

Skinnkurs för alla
Kursen är upplagd på 3 träffar. 
Man kan antingen gå 1, 2 eller 
3 gånger. Kursdag 2 är fortsätt-
ning på träff 1. De övriga är för 
alla.
Ledare: Karin Håkansson
Träff 1: 14 nov, kl. 10–16
Sy i skinn. Alla som vill. Teori 
och inspiration. Sy provlapp 
med olika sömmar, prova skära 
i skinn. De som redan kan, 
kan börja på något. Litet pass 
med teori om mönsterutlägg 
och tillskärning. De som vill 
sy något mindre startar upp 
detta genom att rita mönster 
och skära ut. De som vill göra 
västar startar med att göra 
mönster och sy i något tyg, typ 
gammalt lakan.
Träff 2: 28 nov, kl. 10–16 Fort-
sättning sy i skinn. Alla som 
vill fortsätta. Inga nya. De som 
ska sy västar eller fällar har 
nu skinn. Kort teoripass hur 
man kan laga skinn och fälla 

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 el.  
Kristianstad
Kostnad: medlem 600 kr, 
övriga 650 kr
Ta med: lappar i olika storlekar 
och färger, ett större bottentyg 
samt sax, nålar och 
broderigarn
Anmälan: snarast till
margareth.persson@gmail.com 
073-312 24 24 
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SLÖJDTIPSET

SLÖJDTIPSET
Text och bild av Kalle Forss, hemslöjdskonsulent i Skåne

Du behöver:
Kniv
Fintandad såg
Borrmaskin
8 och 9 mm borr
Torr hasselpinne ca 3 cm tjock och ca 35 cm lång
Torr hasselpinne ca 1 cm tjock och ca 45 cm lång
Trälim

Kapa av en 20 cm lång bit från den grova hasselpinnen. 

Klyv den på längden genom mitten med kniven genom 
att slå försiktigt med den andra grova hasselbiten. Ak-
ta fingrarna.

Tälj de båda halvorna så att de blir släta.

Borra tre hål i varje enligt teckningen. De yttre ska vara 8 
mm och det i mitten 9 mm.

Av den tunnare hasselpinnen kapar du till tre bitar. 12 
cm, 15 cm och 18 cm.

Tälj 8 mm grova  tappar i ändarna. Den otäljda delen i 
mitten ska vara lika lång på varje. Pinnen i mitten ska ha 
en lång tapp nertill (ca 8 cm längre) och den ena pinnen 
i slutet ska ha en lång tapp upptill (ca 3 cm längre). Om 
du borrar ett 8 mm hål i en separat, torr träbit så kan du 
testa tappen efterhand. Gör tappen svagt konisk i änden 
och tryck i den i hålet och vrid runt. Då får du en bra  
markering om hur mycket du ska tälja bort på resten av 
tappen.

I den grova hasselpinnen som är kvar täljer du en 4 cm 
lång knopp innan du sågar av den och borrar ett 8 mm 
hål i den.

Resterande bit täljer du till ett handtag som är skönt att 
hålla i.

Montera ihop snörvindan. Tänk på att mittpinnen ska 
kunna snurra lätt i sina hål. 

Till övriga tappar, knopp och handtag kan du använda lim 
om du nu inte föredrar att fästa det med kilar.

Givetvis kan du ändra dimensioner och proportioner en-
ligt egna önskemål. Dessutom kan du arbeta i andra trä-
slag. Ung rönn skulle fungera alldeles utmärkt.

Hasselslöjd – gör en snörvinda
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LITE AV VARJE

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

Upprop!
Inför utställningen Kulturkoftor & Sagotröjor 
på Regionmuseet, Kristianstad efterlyser 
Regionmuseet unika, sagolika och osannolika 
tröjor att ingå som en lokal del i utställningen. 
Du som är medlem i en hemslöjdsförening i Skåne 
kan lämna in ditt bidrag till Regionmuseet och få 
chansen att visa upp den i uställningen. Kontakta  
utställningsansvarig intendent Marie Schönhult 
070-784 19 38 eller marie.schonhult@regionmuseet.se 
Inlämningstiden är 11– 22 jan men hör av dig så 
fort som möjligt om du vill vara med. 
Utställningen pågår: 31 januari–11 april. 
Avhämtning av inlämnade tröjor: 13– sker 16 
april.

Kulturkoftor & Sagotröjor
31 jan–11 april, Regionmuseet, Kristianstad

Gillet Skånska Spetsar arrangerar:
Kurser i Skånsk knyppling för nybörjare och vana  
knypplare: 17 okt och  21 nov, kl.  9.–16
Plats: Eslöv i vuxenskolans lokaler.
För mer info och anmälan hör av dig till  
Therese Svensson 070-2 77 88 72, 044-23 81 01
therese.a.svensson@hassleholm.se

Bortskänkes
Hej hemslöjden, har en liten vävstol 75 cm med div. 
tillbehör som jag vill skänka bort till intresserade som 
först hämtar själv. Annchristin mellby751@telia.com

Kniv & Karda – 
digital slöjd- och hantverksmarknad
Marknaden är öppen några dagar per tillfälle. Årets sista 
tillfällen är 15-18 okt och 1-6 dec. 
6 november öppnar Kniv & Karda även en webbutik med 
verktyg, redskap och material för slöjd.
Vill du veta mer? Gå in på knivochkarda.se eller maila till 
jenny@knivochkarda.se

Kelim –  
Mindre Asiens mönstrade mattor
29 nov 2020–11 april 2021
Under den mörkare delen av året bjuder museet på 
ett spännande möte med mönster och färg. Då vi-
sas en stor samling antika kelimmattor från Mindre 
Asien. I ett landskap med kargt klimat och fårskötsel 
som främsta sysselsättning, behövdes textilier att vär-
ma sig med. Från fåren kom den viktiga ullen. Använd-
ningen av kelimerna har varit nästan oändlig – på gol-
vet, på väggarna, som rumsavdelare, som sittdynor, till 
packväskor, till kläder. Kelimmattorna har sina rötter 
långt tillbaka i tiden.
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HEMSLÖJDENS BUTIK
Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 0418-591 20 E-post: butiken@hemslojdeniskane.se   
Nätbutik: hemslojdeniskane.se Öppet: tisdag–fredag kl. 11–18, lördag kl. 11–15

HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

Vi fyller på med fler produkter hela tiden men 
redan nu hittar du bl.a. alla våra material- 
satser till yllebroderier, julbilder, flamsk och 
rölakan. Du hittar också stick- och broderigar-
ner, täljknivar, slöjdböcker och senaste numret 
av tidningen Hemslöjd. 

Träffa Erika Åberg
Träffa författaren och stickprofilen Erika 
Åberg hos oss. Hon är aktuell med två 
böcker i år – Stickat till vardags fylld med 
mönster och beskrivningar samt Mina 
stickade projekt där du själv antecknar 
detaljer kring dina stickningar så att du 
har det sparat för framtiden. Passa på att 
få dem signerade och höra Erika berätta 
om sitt arbete. Författarsamtalet är gratis 
men anmälan krävs eftersom våra lokaler är 
begränsade. 
Tid: 6 nov, kl. 16 eller kl. 18.30 
Anmälan på: hemslojdeniskane.se

Nya böcker
Under hösten har det kommit en mängd 
nya slöjdböcker. De finns i vår butik i 
Landskrona och på nätet.  

Webbshop!
Nu är änligen vår nya webbshop uppe! Här 
hittar du redskap och material till ditt eget 
slöjdande. Klicka dig gärna in!

vi har ny webbshopp som du hittar på

hemslojdeniskane.se
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HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

Julträd
Även i år säljer vi de fina ljusstakarna från 
Konsthantverk Lindqvist. Tillverkningen sker 
av Bodil och Christer Lindqvist i byn Norje i 
Blekinge. Ljusstakarna finns i flera olika färger 
och modeller och de passar alldeles extra fint till 
jul.

Julbilden 2020
Visste du att Hemslöjden Skåne har släppt 
mönstersatser till de populära julbilderna 
varje år sedan 1957. Du kan köpa dem som 
färdig materialsats med mönster, linne och 
bomullsgarn eller endast mönstret om du har 
eget material. 

Årets julbild är formgiven av Pia Sjöstrand

Jul på Hemslöjden
21–22 november öppnar vi dörrarna till julen. 
Passa på att avklara din julklappar hos oss och 
fyll samtidigt på med julkänsla. Under båda 
dagarna har vi öppet 11-16 och hela huset och 
området runt omkring fylls med slöjdare, mark-
nadsbodar, slöjd och mathantverk.



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 
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

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. 


