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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
informationsblad som ges ut 4
gånger om året (januari, april,
juli och oktober). Medlemmar i
någon av våra sju föreningar får
Hemslöjdsnytt kostnadsritt hem i
brevlådan.

Med anledning av Covid-19
I skrivande stund är det svårt att sia om hur våren kommer se. Vi vet inte om
vårens arrangemang kommer kunna genomföras eller om allt kommer att
ställas in med kort varsel. Vi ber er ha förståelse för att situationenen kan
förändras. Om du anmäler dig till hemslöjdskonsulenternas kurser, och de
skulle ställas in så får du ett mail ifrån oss. Håll även koll på hemsidor och
facebook så att du vet om arrangemangen genomförs eller ej.
Hemslöjdskonsulenternas verksamhet hittar du på hemslojdeniskane.se.
Adresser till hemslöjdsföreningarna hittar du under respektive avsnitt längre fram i tidningen.

15
mars
deadline
hemslöjdsnytt
nr 2/2021

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.
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Nästa nummer: Nummer 2/2022
utkommer i mitten av april. Material
lämnas senast 15 mars till Skånes
Hemslöjdsförbund eller mailas till
redaktören, se adress ovan.

Hemslöjdskonsulenterna informerar

Foton: Privata där ej annat anges.
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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.
Anne-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: hemslojdeniskane.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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KONSULENTERNAS KOLUMN

KONSULENTERNA...
har ordet.

innehåller ca 2500 antika textilier, mönster,
modeller, inventeringar, foton, manuskript
och arkivalier. Detta tillsammans är ett
av landets mer betydande hemslöjdsarkiv.
Under 2019 upplöstes Stiftelsen och enligt
stiftelseurkunden övergick då samlingarna till
Kulturen i Lund, som nu har skrivit ett depositionsavtal med Skånes Hemslöjdsförbund.
Textilierna är tänkta att användas som en
studiesamling och på sikt kan de bli tillgängliga för studier och forskning, användas som
kunskapskälla för våra kursdeltagare och
andra grupper och vi kan knyta samarbeten
med utbildningar på olika nivåer. Vi får också
ökade möjligheter att visa textilierna i olika
utställningar.
Redan nu under våren kommer vi att visa
vävnader från 1700- och 1800-talet ur samlingarna; åkdynor, längder, täcken och drättar
i rölakan, krabbasnår, dukagång och flamsk
visas tillsammans med inlånade Orientaliska
textilier i utställningen Textila mönstervandringar – tekniker, symboler och handelsvägar 27 feb–29 maj på Hemslöjden i Skåne i
Landskrona gamla stationshus.
Utställningen påminner om en basar och
visar rikt mönstrade textilier, berättar om
dess geografiska härkomst och användningsområde. Trots sin ålder är det färgstarka vävnader vars mönster och symboler har sina rötter i en global mönstertradition som sträcker
sig långt tillbaka i historien och som återfinns
i olika delar av världen. Vi sätter fokus på
de likheter som finns mellan olika kulturer
vad gäller vävtekniker, mönsterformer och
symboler. Vi följer historiska handelsvägar
där mönstervävda ylletextilier har färdats
under årtusenden tillsammans med sidentyger, pälsvaror, bärnsten, slavar och kryddor.
Till utställningen kommer vi att arrangera
programverksamhet, som blir digital och ”på
riktigt” när vi får möjlighet.

Hemslöjden i Skåne bygger ett
kunskapscentrum för slöjd och hantverk
Året som ligger framför oss är intressant
och spännande på många sätt. Hemslöjden i
Skåne genomför en ny stor satsning och tar
ytterligare några steg för att fördjupa och
bredda innehållet i verksamheten.
Under våren flyttas f.d Stiftelsen Skånsk
Hemslöjds samlingar och arkiv till våra lokaler i gamla stationshuset i Landskrona. Vårt
mål är att skapa ett kunskapscentrum för
slöjd och hantverk, där studier och forskning
kring textilier ingår och bygga upp ett lärande
kring detta, som tillsammans med butiken
och konsulentverksamheten blir landets enda
plats där allt detta finns samlat.
Samlingarna kommer ursprungligen från
Malmöhus läns hemslöjdsförening, (19051986) som redan under tidigt 1900-tal började
att samla in och dokumentera skånska textilier. Man samlade inte bara det allra praktfullaste, utan också på olikheter och variationer.
Syftet var att bevara kunskapen om hur de
olika teknikerna var utförda, vilka kvaliteter
som fanns, vilka mönster som förekom och
i sann folkbildningsanda ville man rädda
kunskaperna kring detta för att ta det med in
i framtiden.
I slutet av 1980-talet bildades Stiftelsen
Skånsk Hemslöjd, vars mål var att förvalta
och tillgängliggöra dessa samlingar som
Hemslöjdsnytt

Annhelen Olsson,
verksamhetsledare och hemslöjdskonsulent
Skånes Hemslöjdsförbund
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Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

Ny förbundsordförande

Här är jag!

Skånes Hemslöjdsförbund har en ny ordförande, AnneMarie Lindén, som tar över ordförandeposten efter
Christin Nielsen. Stort tack för ditt stora engagemang
under många år Christin och varmt välkommen
Anne-Marie!

Jag är en stolt och glad ordförande i Skånes
Hemslöjdsförbund. Stolt därför det är ett fint
och viktigt uppdrag, både att förvalta och visa
på det kulturella arvet men också att kunna
ge möjlighet att utveckla och sprida de idéer
och kunskaper som finns. Glad för att detta
är ett intresse som följt mig hela mitt liv, från
min barndom på en gård i sydvästra Skåne
till min nuvarande gård i nordväst. Respekten
och engagemanget för handens arbete har
funnits där hela tiden och mormors vävstol
står i vävkammaren. Spännande är det att
utforska olika tekniker och konstuttryck.
Begreppet hållbarhet är ett viktigt men nästan utslitet ord, en paradox.
Jag är biolog och bonde, har arbetat som växtförädlare, lärare och rektor men nu har jag
olika engagemang som jag hoppas kan bidra
med kontakter och erfarenheter. Exempel
på andra uppdrag är Scouterna, Leader i
Nordväst, Den Goda Jorden och politiken. Min
förhoppning är att utveckla verksamheten
så vi har ännu fler ben att stå på förutom
kursverksamhet, butik och slöjdkonsulenternas arbete och alla lokalföreningarnas
engagemang. Allt för att främja hemslöjden,
kreativiteten och handens arbete!
Anne-Marie Lindén,
ordförande Skånes Hemslöjdsförbund

Spinnträffar

Yxkväll med Julia Kalthoff

Spinningen är på grund av Covid-19 inställd
under de första månaderna under 2021. När
läget lättar kommer vi att försöka hitta spinndatum så att ni kan fortsätta att komma till
Hemslöjden och spinna. Ni som varit med tidigare får information direkt. Har du inte varit
med tidgare men vill få information, kontakta
hemslöjdskonsulent Anna-Lisa Persson

23 april håller vi yxfredag på Hemslöjden i
Skåne, med snack och demonstration. Julia
pratar om yxans historia, om skillnaden på
olika typer av yxor, olika typer av yxeggar och
lite grundläggande metallurgi för trähantverkare. Hon berättar även lite om sin resa, vad
som lockade henne att börja smida och varför
hon sedan bestämde sig att göra egna yxor och
utvecklingsprocessen av dem. Ingen kostnad
men anmälan krävs.
Mer info om tid och anmälan på

anna-lisa.persson@hemslojd.org-

hemslojdeniskane.se
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AKTUELLT

Dela sockor!
Stickar du? Vill du dela med dig? I vinter
stickar vi sockor till kalla fötter i flyktingläger i Grekland och vi hoppas att du vill
hjälpa till. Sockorna skickas i samarbete
med Team Sweden voulentees.
I lägren lever människor trångt i tillfälliga skjul eller i tält. Och det är kallt och
blött. Och som i alla utsatta situationer så
är barnen extra drabbade. Den organisation
vi arbetar med har också fokus på barn och
och kan vi hjälpa en endaste unge med att
hålla fötterna varma har vi i alla fall gjort
något.
Vi lever i en mycket speciell tid där en
pandemi berör oss alla och förändrar vår
vardag stort eller smått. Många känner sig
oroliga och många blir uppmanade att minimera sina sociala kontakter och hålla sig
så mycket hemma som det går. Handarbete
kan då vara ett sätt att omsätta tid till
något konkret och även lindra oro. Covid-19
är också något som drabbat hela världen och
flyktinglägren i Grekland är inte förskonade
och bristen på vatten och hygienartiklar gör
att de som bor där drabbas mycket hårt,
men vi kan i alla fall bidra med något.
Vi vill med detta upprop göra något tillsammans som gör nytta utan att vi fysiskt
måste träffas. Människor behöver sammanhang, gemenskap och mening.
Läs hur du ska gå till väga för att vara
med på hemslojdeniskane.se/dela-sockor och om
du kör fast på att sticka hälen finns den en
beskrivning på sidan 22.

Älskade
korg
FLÄTAT
BUNDET
VRIDET

Skånes Hemslöjdsförbund
En del av Region Sörmland

Älskade Korg –
Flätat Bundet Vridet
27 mars–30 maj, Trelleborgs Museum
Älskade korg! är en vandringsutställning,
framtagen våren 2020 i ett samarbete mellan Skånes Hemslöjdsförbund, Sörmlands
museum och Östergötlands läns hemslöjdsförening. Utställningen lyfter korgen utifrån
perspektiv som hållbarhet, eget skapande och
historia. I utställningen visas en stor mängd
korgar, material och korgbindningstekniker
från olika delar av Sverige tillsammans med
en mängd korgar från Trelleborgs Museums
magasin.
Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av
korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet. Kan vi hålla det
klassiska korghantverket vid liv? Vilken roll
kan korgen ha i arbetet mot klimatförändringarna? Och kan den fylla en ny funktion i
vårt moderna samhälle?

Hemslöjdsnytt
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2 X VÄV I LANDSKRONA
Kelim –
mindre Asiens mönstrade mattor

Textila mönstervandringar –
symboler, tekniker och handelsvägar
27 feb–29 maj, Hemslöjden i Skåne

visas t.o.m. 11 april på Landskrona museum

Åkdynor, kuddar, täcken och längder i rölakan, krabbasnår, dukagång och flamsk från
Hemslöjdens samlingar, vävda på 17- och
1800–talet visas tillsammans med inlånade
Orientaliska textilier. 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. Här ser
vi de likheter som finns mellan olika kulturer
vad gäller vävtekniker, mönsterformer och
symboler.

På Landskrona museum möter besökaren
en mångfald av färger och mönster i ett
hantverk som är antikt men fortfarande
levande. Kelimmattor har vävts i Mindre
Asien i över tvåtusen år och har spridits över
världen och fascinerat och förfört i århundraden. Kelimvävnaderna som visas kommer
från en privat samling och är vävda under
1800-talet. De flesta har sitt ursprung i olika
delar av Turkiet, men även vävnader från
Syrien, Georgien, Ryssland, Armenien och
Azerbajdzjan är representerade.

Del av åkdyna i rölakan 1808 från Torna Härad, Skåne

Textil från Kappadokien, Turkiet sent 1700-talet.
Foto: Landskrona Museum
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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
3 st terminskurser

Du väljer själv vad du vill sy.
Antingen kan du sy till din folkdräkt eller utföra reparationer
och ändringar på den. Eller så
kan du välja att sy ett nytt plagg
inspirerat av folkliga dräkter,
exempelvis ett livstycke att ha
till jeansen eller en särk, byxor
eller väst.

Folkdräktssömnad O

Du kommer att kunna kontakta
läraren före kursstart för att
diskutera vad du behöver för
material.
Tid: ons 10 feb, 10 mars, 31 mars,
7 april och 5 maj, kl. 12.30–17.00
Plats: Bygdegården i Förslöv
Lärare: Gillis Jimheden
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 2 jan

Folkdräktssömnad L
(tidigare M)

Du kommer kunna kontakta
läraren före kursstart för att
diskutera vad du behöver för
material.
Tid: lör 6 feb, 13 mars, 10 april
och 8 maj, kl. 9.30–15.30

anmäl dig till kurserna på:
hemslojdeniskane.se/kurser
Hemslöjdsnytt

Datum för sista kurstillfälle
bestämmer kursledare och kursdeltagare tillsammans.
Plats: Bygdegården i Förslöv
Lärare: Gillis Jimheden
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 2 jan

Folkdräktssömnad

Tid: lör 13 feb, 6 mars, 27 mars

och 17 april, kl. 10–16
Datum för sista kurstillfälle
bestämmer kursledare och kursdeltagare tillsammans.
Plats: Kulturhuset Anders, Höör
Lärare: Maja Satz
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 4 jan

Skånskt yllebroderi

Helgkurs
Grundkurs som lämpar sig för
dig som vill prova på och lära
dig grunderna i skånskt yllebroderi. Du kommer få lära dig att
överföra mönster till tyg samt
de olika stygn som förekommer
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 broderande så fungerar kursen även
för dig då Eva är en mycket van
och kunnig kursledare.
Tid: 6–7 feb, kl. 10–16
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Plats: Hemslöjden Skåne,
Landskrona
Lärare: Eva Berg
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 22 jan

Lädersömnad (Fulltecknad)
Tid: 6–7 feb

Hönsestrikk
Helgkurs

Hönsestrikk är en friare form av
berättade mönsterstickning som
har sitt ursprung i 1970-talets
Danmark. Karaktäristiskt är
de färgglada mönsterbårderna
och de instickade personliga
och politiska budskapen. Under
senare år har Hönsestrikk hittat nya uttryck i gerillaslöjden.
Hönsestrikk är ren okynnesstickning, utan pekpinnar och
där du har möjlighet att släppa
loss och frossa i färger mönster
och fylla din stickning med eget
innehåll. Kursinnehåll: historien bakom hönsestrikk och hur
hönsestrikk hittat nya uttryck
i gerillaslöjden, inspiration,
tekniktips, fallgropar, mönsterkavalkad och självklart mycket
stickning.
Tid: 13-14 mars, kl. 10–16
Plats: Regionmuseet i
Kristianstad
Lärare: Anna Bauer
Kostad: 1 700 kr
Anmälan: senast 24 feb

BRODERA DIN OMGIVNING

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 täljtekniken som olika
knivgrepp, klyvning, kapning,
materialkännedom och formens
betydelse för föremålet samt
enklare ytbehandling. Det finns
föremål att inspireras av: slevar,
smörknivar, stekspadar, fantasifåglar, gubbar, smycken, nålhus,
krympburkar m.m.
Tid: 13–14 mars, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden Skåne,
Landskrona
Lärare: Anders Isgren
Kostad: 1 600 kr
Anmälan: senast 24 feb

Brodera din omgivning
Helgkurs

Det finns inga begränsningar
för vad broderi som konstmedium kan skapa. Under kursen
lär du dig hur du kan omvandla
foton och teckningar till färdiga
broderier. Ni kommer att få en
modern inblick i hur man kan

YXOR

BRODERI OCH TRYCK

ta ett steg från de traditionella
teknikerna och istället fokusera
på resultatet. Hur riktning på
stygnen, tjocklek på tråden samt
färgkombinationer påverkar det
slutliga resultatet. Hur kan olika
texturer skapas utan avancerade
tekniker, utan endast utgå från
hur ett fåtal kan kombineras och
överlappas? 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.
Tid: 20–21 mars, kl. 10–16
Plats: Kulturhuset Anders, Höör
Lärare: Elin Couvin
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 3 mars

Verktygsvård
Helgkurs

Lär dig slipa, bryna och stringla
dina eggverktyg. Om du har
gamla verktyg liggandes hemma
så tar du med och gör i ordning
dem. Till exempel slitna eller
på annat sätt skadades hyvlar,
stämjärn, skölpar, knivar, saxar,
sekatörer och yxor.
Tid: 27–28 mars, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden Skåne,
Landskrona
Lärare: Benjamin Holm
Kostad: 1 700 kr
Anmälan: senast 10 mars
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Yxor

Dagkurs

Tälj ditt eget yxskaft med hjälp
av yxa och kniv. Många har
gamla yxhuvuden hemma och
vill kunna göra nya skaft till
dem. Ta med det yxhuvud du vill
tälja skaft till. Julia går steg för
steg igenom täljning av yxskaft
i färskt virke, torkning och ytbehandling. Olika gamla skaft
finns på plats som inspiration.
Tid: lör 24 april, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden Skåne,
Landskrona
Lärare: Julia Kalthoff
Kostad: 850 kr
Anmälan: senast 6 april

Broderi och tryck
Helgkurs

I kursen kombineras enkla textiltrycksmetoder med broderi.
Första dagen trycker vi block-,
stämpel- och schablontryck på
bomulls- och linnetyger. Andra
dagen broderar vi på tygerna
vi tryckt. Vi gör mönster, bilder
eller broderar text med förstygn,
efterstygn, kedjestygn, korsstygn, pärlor och paljetter. De
tryckta och broderade tygerna
passar bra att använda till tygkassar, tavlor, kuddfodral och
andra inredningstextilier och
accessoarer. Kursen passar både
nybörjare och den som är mer erfaren och har broderat och tryckt
Hemslöjdsnytt

kurser

LÖB

tidigare.
Tid: 24–25 april, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden Skåne,
Landskrona
Lärare: Lena Håkansson
Kostad: 1 700 kr
Anmälan: senast 6 april

Löbbindning
Helgkurs

Löbbindning, eller spiralbindning är en teknik som förr användes vid tillverkning av bland
annat förvaringskärl, bikupor,
halmskor och även likkistor.
Tekniken var särskilt vanlig i
Skåne och på Jylland. Det går
till så att knippen med halm
binds samman varv efter varv
med hjälp av skenor i pil, hassel
eller rotting. På kursen får du
börja med att binda ett enkelt
kärl av halm med pilskenor.
Under kursen har du tillgång till
färdigkluvna skenor som du bara
finhyvlar, men du får också lära
dig att göra skenorna från grunden – klyva och hyvla dem.
Tid: 24–25 april, kl. 10–16
Plats: Trelleborgs museum
Lärare: Steen H Madsen
Kostad: 1 700 kr
Anmälan: senast 6 april

TÄLJD MEKANIK

Täljd mekanik –
Polhem möter Pettson
3-dagars kurs

Gamla redskap ger nya idéer.
Vi tittar på knäpphärvel och
potatiskvarn och njuter av deras
slöjdade uttryck. Sedan bygger
vi applådmaskiner, tydligt inspirerade av dessa gamla redskap.
Eftersom kurstiden är kort så
kopierar vi ett redan påhittat
redskap. Därför är du välkommen även om du inte har egna
idéer men vill öppna dörren till
den täljda mekanikens underbara värld.
Tid: 7–9 maj, fre kl. 17–20. lör–
sön kl. 10–16
Plats: Hemslöjden Skåne,
Landskrona
Lärare: Per Helldorf
Kostad: 2 000 kr
Anmälan: senast 16 april
Om kursledaren: Per har i 40 år arbetat heltid med slöjd och konsthantverk. De senaste 20 åren har han arbetat med hur man gör kul slöjd med
kugghjul. Driver sedan 2009 tillsammans med hustrun Anna Affären
Svalsjö med Pers mekaniska kabinett. Ett kulturhus med utställningar,
konserter, kurser, föredrag, café och
försäljning. helldorff.se

Brodera fritt på ylle
3-dagars kurs

anmäl dig till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

Hemslöjdsnytt

Karin Derland är textilkonstnär och broderar på ylle med
en mängd olika material och
tekniker. I kursen Brodera
fritt på ylle får du följa med in
i Karins värld, lära dig mer om
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hur hon ser på broderi och hur
hon arbetar. Karin går igenom
hur du kan tänka kring inspiration, komposition, färgval och
material när du broderar på ylle.
Arbetstekniskt ligger fokus på
applikationsteknik, tips kring
mönsteröverföring av detaljer,
hur du kan arbeta med kartongmallar, olika typer av stygn,
garner och material som pärlor,
speglar, snoddar m.m. Kursen
passar både nybörjare och mer
erfarna och är ett bra tillfälle att
hämta inspiration! Karin kommer att ha med sig egna broderier och indiska broderier för
visning och inspiration.
Tid: 7–9 maj, kl. 10–16 (alla
dagar)
Plats: Hemslöjden Skåne,
Landskrona
Lärare: Karin Derland
Kostad: 2 400 kr
Anmälan: senast 16 april

Sommarkurser 2020
Varje sommar arrangerar
Skånes Hemslöjdsförbund en rad
populära längre kurser. Du hittar
hela utbudet på vår hemsida. Anmälan till sommarkurserna öppnar
3 mars kl 9.
vecka 24
Stickning, Ivar Asplund
Knutkorgar, Göran Andersson
vecka 26
Yllebroderi Eva Berg
Tälja fåglar barn + vuxen tillsammans, Frank Egholm
vecka 27
Tredimensionellt broderi,
Hannah Streefkerk
Pilflätning, Steen H Madsen
vecka 28
Pilflätning, Steen H Madsen
Skärsvarvning, Åke Landström
vecka 29
Träslöjd, Anders Isgren
vecka 30
Konstväv, Gunvor Johansson
Svepteknik, Helena Åberg
vecka 31
Flamskväv, Marianne Asp

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.

Kostnad: medlem 300 kr,

övriga 350 kr
Anmälan: senast 6 feb till

Helsingborgs Hemslöjdsgille

annaclara_linden@hotmail.com

hemslojden.org/helsingborg

042-21 19 03
I samarbete med ABF

Anna-Clara Lindén, ordf.
042-21 19 03
annaclara_linden@hotmail.com
Anna-Karin Lie
annakarin@drlie.se

Våra aktiviteter hålls, om inget annat anges, i Helsingborg
Deltagare under 25 år betalar
halv avgift. Anmälan är bindande.
Återbud senare än en vecka före
kursstart debiteras.
Om coronaläget tillåter kommer
vi även genomföra någon medlemsaktivitet. Detta får du i så fall
meddelande om i ett medlemsbrev och i Slöjdkalendern. Håll utkik!

Slöjdkafé

Sticka, virka, brodera eller slöjda
annat med Helsingborgs hemslöjdsgille. Kom och inspirera
eller låt dig inspireras av andra
slöjdintresserade. Vi träffas i
stora salen på ABF, så vi kan
hålla avståndet. Vi bjuder på
kaffe/te och liten kaka.
Tid: tor 21 jan, mån 1 feb, tis 16
feb, ons 3 mars, tor 18 mars, mån
12 april. tis 27 april, ons 19 maj,
kl. 17–19
Plats: Stora salen ABF,
Grenadjärg. 8
I samarbete med ABF

Årsmöte

Tid: ons 10 feb, kl, 18–19.30

P.g.a. coronaläget är det ännu

oklart hur vi ska genomföra årsmötet. Mer information kommer
i ett medlemsbrev och i Slöjdkalendern.

Introduktion till
tvåändsstickning

På denna tvådagarskurs får du
lära dig grunderna i den gamla
tekniken tvåändsstickning. Du
får lära dig att lägga upp och att
sticka räta och aviga maskor.
När du väl lärt dig grunderna
är du väl förberedd för att börja
utforska tekniken på egen hand.
Kursen passar också bra för dig
som redan har provat på, men
som vill ha en repetition av grunderna och komma lite vidare.
Tvåändsstickning ger en vacker
och hållbar stickning, som passar mycket bra till t ex vantar,
sockor, mössor och pulsvärmare.
Ledare: Anna-Clara Lindén
Tid: lör 13 feb och 6 mars,
kl. 11–16
Plats: Stora salen ABF, Grenadjärg.. 8
Ta med: Tvåtrådigt ullgarn i olika
färger, strumpstickor 2½ eller
3, beroende på handlag och önskemål om stickfasthet. En stor
säkerhetsnål är också praktiskt
att ha.
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Skapa ett unikt kuddfodral

Tillsammans skapar vi personliga 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
mönsterförslag och tips och trix
för att göra ett personligt kuddfodral. Inspirationsmaterial finns
på plats och du kan också se vad
andra har gjort på Instagramkonto tellmeyour.stories
Ledare: Ann-Charlotte Larsson
Tid: sön 14 mars, kl. 11–15
Plats: Stora salen ABF,
Grenadjärg 8
Kostnad: medlem 250 kr,
övriga 300 kr
Hemslöjdsnytt

Helsingborgs Hemslöjdsgille / Hemslöjden Malmöhus
Ta med om du har: textilier som
till exempel spetsar, handdukar, dukar eller jeans.
Textilierna får gärna ha små
skavanker. Det finns också
färdiga designkit att skapa
utifrån (ingår ej i kursavgiften). Material till mall
40 kr tillkommer.
Anmälan: senast 7 mars till

rasmusson.eta@gmail.com

072-552 22 16
I samarbete med ABF

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

Låt slöjden bli ett tillfälle att umgås över generationsgränserna.
Barn och unga i sällskap med vuxen deltar gratis på vår förenings aktiviteter.
Minst 5 deltagare/ kurs och kursen
betalas via Bankgiro: 5715-9246
eller Swish-nr: 123 413 6610.
Glöm inte att ange vad du betalar för.

Stickkafé i Landskrona

Plats: Vi träffas på Hemslöjden i
Skåne, Landskrona
Tid: Tor jämna veckor, med start
vecka 6, kl. 17–20. Inget stickkafé v.4, v.12 och v.18
Kostnad: 30 kr, barn och ungdomar gratis i vuxnas sällskap
Ingen anmälan
Mer info:

anna.olsson.textil@gmail.com

Blommor till påsk

Vi gör fantasifulla och kreativa
arrangemang inför påsken av
blommor, ris, ägg och andra
naturmaterial och återbrukat.
Ledare: Eva Hansson
Tid: tor 25 mars, kl. 18–21
Plats: ABF, Grenadjärg. 8
Kostnad: Medlem 300 kr,
övriga 350 kr. Material ingår.
Ta med: en skål eller liknande
där du kan arrangera blommorna
Anmälan: senast 18 mars till
annaclara_linden@hotmail.com

042-21 19 03
I samarbete med ABF
Hemslöjdsnytt

GarnGille i Staffanstorp

För oss i alla åldrar!
Tid: tis 19 jan, 2 feb, 16 feb, 2
mars, 16 mars, 30 mars, kl. 17–19
Plats: Staffanstorps bibliotek,
Torget 1
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Mer info: chrishallberg@hotmail.com
070-9646997
I samarbete med Arlövs bibliotek

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: 23 jan, 20 feb, 13 mars, 10
12

april och 24 april, kl. 11–13
Plats: Limhamns bibliotek,
Odeng. 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Barn och ungdomar är välkomna
tillsammans med vuxen
Mer info:

ingrid.rune.carlsson@telia.com

070-668 39 75

GarnGille i Arlöv

För oss i alla åldrar!
Tid: ons 27 jan, 10 feb, 24 feb, 10
mars, 24 mars, kl. 17–19
Plats: Arlövs bibliotek, Lommav. 2
Ingen kostnad, ingen anmälan
Mer info: chrishallberg@hotmail.com
070-9646997
I samarbete med Arlövs bibliotek

Sticka strumpor –
socka toe-up!

Med magic loop stickar vi vår
socka toe-up. Vi lär oss från
grunden hur man lägger upp och
hur man stickar hälen fleegle
heel. Du väljer om du vill sticka
en socka åt gången eller båda
samtidigt
Ledare: Bettina Appelqvist-Rosén
Tid: 30–31 jan, kl. 10–15
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr,
övriga 1 350 kr
Ta med: rundsticka 80–100 cm,
garn, sax och måttband
Anmälan: senast 21 jan till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Hemslöjden Malmöhus

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.
Ledare: Täpp Lars, Lars Aronsson
Tid: fre 12 feb, kl. 18–21, lör 13
feb, kl 9–17, sön 14 feb, kl. 10–15
Plats: Hemslöjden i Skåne,
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”
under hösten 2021. Mer info vid
anmälan.
Anmälan: senast 5 feb till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

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 18 feb, 18 mars, 15 april,
13 maj och 27 maj, kl. 18–20
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 100 kr / tillfälle, inkl.
material. Barn och ungdomar
upp till 16 år gratis i sällskap
med vuxen.
Anmälan: en vecka före till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Broderitisdag

Vi samlas jämna veckors tisdagar för att samla på oss nya
stygn. Vill man fortsätta på ett
eget broderi är man också hjärtligt välkommen. Vi har under
en tid samlat på oss våra stygn
i en egentillverkad stygnbok. Vi
har kommit upp i ett 30-tal nu!
Vi delar med oss av tips och trix
när det gäller broderi samt gör
någon kombinerad stygnövning
ibland.
Ledare: Kate Warell
Tid: tis 23 feb, 9 mars, 6 april,
20 april och 4 maj kl 18–20
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 100 kr / tillfälle.
Barn och ungdomar upp till
16 år gratis i sällskap med vuxen
Ingen anmälan

Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Program: Möte, lotteri, fika och
föredrag
Föredrag: Detta får vi återkomma
med i dessa pandemitider
Anmälan: till

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Kallfärgning av garn

I denna workshop får vi under
tre timmar möjlighet att kallfärga ull/silkegarn med reaktiva
färger. En lek med färg på ett enkelt sätt. Du hinner färga minst
3 garnhärvor.
Ledare: Lisa Linkvarn
Tid: sön 7 mars, kl. 11–14
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 450 kr,
övriga 550 kr
Ta med: Förkläde, plasthandskar
och plastpåsar att lägga dina
härvor i. Mer info kommer vid
anmälan.
Anmälan: senast 24 feb till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Årsmöte

Medlemmarna i föreningen
Hemslöjden Malmöhus kallas
härmed till årsmöte. Motioner
och förslag ska vara styrelsen till
handa senast 22 februari.
De medlemmar som anmäler sig
till mötet deltar även i dragningen i föreningens lotteri av
presentkort i Hemslöjdens butik.
Tid: lör 6 mars, insläpp från
kl.10.30 möte startar kl. 11
13

Hemslöjdsnytt

Hemslöjden Malmöhus

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 skissa upp husfasader på rutat papper.
Ledare: Bettina Appelqvist-Rosén
Tid: 20–21 mars, kl. 10–15
Plats: Gamla Kyrkog, 21,
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr,
övriga 1 350 kr
Ta med: restgarner i varierande
färger duger gott, det går inte åt
så mycket. Stickor passande till
garnet, trubbig nål att brodera
detaljer med, måttband/mindre
linjal
Anmälan: senast 13 feb till

Gör en takkrona/himmeli/
oro av papprör

Låt dig inspireras av de gamla
halm-takkronorna. Vi slöjdar av
papprör, akvarellpapp, vadmal,
träkulor, glaskulor, prismor och
utblåsta ägg. Kronan består
av formerna, diamant, stjärna,
romb m.fl.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 27–28 mars, kl. 10–15
Plats: Gamla Kyrkog. 21,
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr, övriga
1 350 kr. Barn och ungdomar
gratis i sällskap med vuxen.
Ta med: ”pyntmaterial”, fint papper sugrör och tunn vit lintråd.
Papprör och annat material finns
att köpa på plats. Mer info
kommer vid anmälan
Anmälan: senast 19 mars till

handens arbete förenar ett
genuint hantverk.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 10–11 april, kl. 10–15
Plats: Gamla Kyrkog. 21,
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr,
övriga 1 350 kr, silver tillkommer.
Ta med: Förkläde. Mer info kommer vid anmälan.
Anmälan: senast 30 mars till
annsofie.magner@me.com

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

GarnGille i Lund

Vi som gillar garn ses och inspirerar varandra. Ta med ditt
projekt: broderi, stickning, virkning, knyppling, bandvävning,
spinnrock, slända, lappa och
laga. Sitt ner och jobba på det,
samtidigt som du kan få tips på
något nytt garnprojekt.
Tid: sön 11 april, 9 maj, 13 juni,
kl, 13-15
Plats: Utsikten på Lunds stadsbibliotek, S:t Petra kyrkog. 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Barn och ungdomar välkomna
tillsammans med vuxen
Mer info: sophie.elsasser@gmail.com

Silversmide – helgkurs

Ni kommer att få prova på några
roliga tekniker för att göra en
ring, armband, länk eller kedja.
Man får även lära sig lite om
maskin och verktygs hantering,
samt sågning, slipning smidning
och lödning. Kreativitet och
Hemslöjdsnytt
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073-399 81 01
I samarbete med Lunds
stadsbibliotek

MittSkånes Hemslöjdsförening

Brodera med inspiration av
Josef Frank

MittSkånes Hemslöjdsförening

Vi broderar med inspiration av
Josef Franks rika blommönster.
Applikation, yllebroderi eller
förstärka ett tryckt tyg. Blommor
ska det bli!
Ledare: Christina Rassmus och
Christel Olsson
Tid: lör 13 mars, kl. 10–15
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 400 kr, inkl. material,
kaffe och te
Ta med: sax, nålar, fingerborg och
lunch
Anmälan: senast 26 feb till

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 tror på 2021 och drar i gång
vår verksamhet. Vi börjar lite försiktigt och gasar på till hösten. Vi
fortsätter givetvis att följa råden
från FHM.
Gilla vår facebook-sida
MittSkånes Hemslöjdsförening

Brodera med Brodööserna

Vår broderigrupp fortsätter
att träffas för att brodera och
tillsammans utforska stygnens
magiska värld. Vi har plats för
fler i vårt glada gäng. Vi syr fritt,
bundet och utforskar våra landskapssömmar.
Ledare: Christina Rassmus och
Christel Olsson
Tid: mån udda veckor, 18 jan, 1
feb, 15 feb, 1 mars, 15 mars, 29
mars, 12 april, 26 april, kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 500 kr/ termin, inkl.
visst material
Ta med: sax, nålar och vad du tror
kan vara bra att ha
Anmälan: till

olsson.christel@telia.com

Årsmöte

Vi håller årsmötesförhandlingar
och avslutar med en föreläsning.
Vi har lotteri med vinster till
medlemmar som deltar på mötet.
Detta är din kallelse.
Tid: mån 22 feb, kl. 18.30
Plats: Kulturhuset Anders, Stenskogsv. 2, Höör
Anmälan: senast 8 feb till
olsson.christel@telia.com eftersom
vi bjuder på fika

Färga tyg med raklödder

Med raklödder och textilfärg
skapar vi svepande mönster och
former på tyg. Bilder för inspiration finns i föreningens facebookflöde.
Ledare: Christina Rassmus och
Christel Olsson
Tid: lör 27 feb, kl. 10–15
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 400 kr, inkl material,
kaffe och te
Ta med: förkläde och lunch
Anmälan: senast 12 feb till

Stick-in på Eslövs bibliotek

Vi träffas och handarbetar
tillsammans. Brodera, sticka
eller virka, gör färdigt ett projekt
eller påbörja ett nytt arbete. Vi
inspirerar varandra.
Tid: tor 4 feb, 4 mars, 8 april, 6
maj, 3 juni, kl. 17–19
Plats: Eslövs bibliotek, Norreg. 9
eller digitalt via Zoom. Se aktuell
information på bibliotek.eslöv.se
Ledare: Christa Hedve och Eslövs
bibliotek
Ta med: ditt handarbete
Ingen kostnad, ingen anmälan

olsson.christel@telia.com

olsson.christel@telia.com
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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 vårens aktiviteter.
Vi hänvisar 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.
Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com
Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

Söderslätts Hemslöjdsförening

Barnkurs

hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Slöjd för barn från 8 år
Ledare: Ida Liedholm och
Caroline Smith Molnar
Tid: sön 25 april, kl. 11–13.00
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 100 kr, inkl. fika
Anmälan: senast 18 april till

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

c.smith.molnar@gmail.com

Skånskt yllebroderi

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

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

Virka grytlappar med
dubbelvirkningsteknik

Ledare: Cecilia Persson och

Karin Lannegren
Tid: lör 13 mars, kl. 11–14
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 250 kr inkl. material.
Fika finns till självkostnadspris
Anmälan: senast 6 mars till
soderslattshf@gmail.com
Hemslöjdsnytt
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Ängelholms Hemslöjdsgille

Lappa & laga ”de luxe”

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. Deltagare under
25 år betalar halva kursavgiften. Anmälan är bindande. Avanmälan senare
än en vecka före kursstart debiteras.
Tveka inte att anmäla dig till våra fysiska träffar! Om smittspridningen fortsätter, flyttar vi fram aktiviteterna.
Nu finns även möjligheten att ses och slöjda trots Covid 19. Det gör vi digitalt via plattformen Zoom . Du kan ladda ner Zoom som app eller delta
direkt via länken i din webbläsare. Du behöver internetuppkoppling under
hela aktiviteten samt en dator, surfplatta eller smartphone. Nedan finner
du vilka aktiviteter det gäller.. Lappa & laga ”de luxe” blir ev. digitalt i jan.
Du anmäler dig som vanligt och får då information om betalning m.m. Vi
kan lägga in fler workshops, träffar efterhand, om det finns intresse.

Stickkafé

Vi stickar, virkar eller vad du
vill. Tillsammans ger vi varandra
tips och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: tis 19 jan, tis 16 feb, ons 17
mars, tis 13 april, tis 4 maj, kl.
18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr / tillfälle, inkl. fika
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 23 jan, 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

Ta med favoritkläderna som
behöver lagas, fixas och få nya
detaljer. Brodera eller sy med
vackra lappar en personlig och
hållbar uppdatering av dina
kläder.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: mån 25 jan, 15 feb, 8 mars,
29 mars, 19 april,
drop in från kl. 17.00–19.30
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
eller vid fortsatta restriktioner
digitalt via Zoom
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. Även möjlighet till
textiltryck.
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

med eget broderi.
Anmälan: senast 16 jan till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Pappersslöjd

Prova på det digitala verktyget
Zoom + slöjd! Läs mer i rutan
ovan om vad som krävs för att
delta.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 24 jan, kl. 10.30–12.00
Plats: digitalt via Zoom
Kostnad: 100 kr
Mer info samt länk för att delta
kommer vid anmälan.
Anmälan: till 070-310 72 06
oxelman.marianne@gmail.com
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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 m.m.
Ledare: Bodil Englund och
Agneta Kjellberg
Tid: tis 26 jan och 2 feb, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr medlem,
övriga 400 kr. Material tillkommer
Ta med: Något eget att trycka på
(måste vara tvättat) samt nålar,
sax och favoritgarn att brodera
Hemslöjdsnytt

Ängelholms Hemslöjdsgille
med. Till första tillfället finns
färg, tyger och tryckredskap att
köpa på plats.
Anmälan: senast 19 jan till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Borstbinderi x 2 olika
tillfällen

Prova på grunderna i borstbinderi. Du hinner göra 2-5 borstar
under dagen
Ledare: Annica och Lars
Bonthron
Tid: lör 30 jan eller sön 31 jan
kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 350 kr, övriga
450 kr. Material till en borste
ingår i delt avg. Till fler borstar
finns det att köpa av ledaren.
Anmälan: senast 23 jan till
oxelman.marianne@gmail.com

0431-838 85

Sticka en disktrasa –
lyfta maskor i två färger!

Ledare: Agneta Kjellberg
Tid: ons 3 feb, kl. 18–21.00
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

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 9 feb och tor 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

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 vanligaste
mönsterformerna.
Ledare: Hedvig WendelboHansson
Tid: lör 13 feb, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,
övriga 400 kr
Anmälan: senast 6 feb till

Sashiko – japanskt broderi

Med enkla förstygn skapar vi
fina mönster! Kort om Sashikons
historik, inspirerande stygn
som ger oändliga möjligheter.
Vi tittar på grundstygn och
detaljer, provar några olika stygn
och börjar på ett arbete som du
sedan syr vidare på. Vi broderar
med bomullsgarn eller lingarn
på olika tyger eller kläder gärna
lite kraftigare, som jeans, linne
eller ull.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 21 feb, kl 10.30–13
Plats: Digitalt via Zoom. Läs mer
i den grå rutan på föregående
sida om vad som krävs för att
kunna delta.
Kostnad: 250 kr
Mer info kommer vid anmälan
Anmälan: senast 14 feb
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Sashiko – japanskt broderi

Lovslöjd för barn och vuxna

Prova på det digitala verktyget
Zoom + slöjd! Läs mer i grå
rutan på föregående sida om vad
som krävs för att kunna delta.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 7 feb, kl. 10.30–12
Plats: digitalt via Zoom
Kostnad: 100 kr.
Mer info samt länk för att delta
kommer vid anmälan
Anmälan: till

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

oxelman.marianne@gmail.com

070-3107206

Hemslöjdsnytt
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Ängelholms Hemslöjdsgille

Unik sjal

Återbruk med tunna tyger, textiltryck & broderi. Vi syr sjalar
i vackra tunna tyger, av bomullsvoile, glest linne och siden,
använder vackra lappar, sjalar,
blusar och klänningar till ett
nytt unikt plagg. För ett mer
personlig uttryck, får du tips om
textiltryck och broderi.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Söndag 28 feb, kl 10.30-13
Plats: Digitalt via Zoom. Läs mer
i rutan ovan om vad som krävs
för att kunna delta.
Kostnad: 250 kr
Mer info kommer vid anmälan
Anmälan: senast 21 feb till

Tälj en sked med kniv & yxa

Sebastian 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: Sebastian Ungh
Tid: lör 13 mars, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 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 6 mars till

oxelman.marianne@gmail.com

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

070-310 72 06

Årsmöte

Dekorera med flossa

Prova på och kom igång med
yllebroderi eller få hjälp att gå
vidare!
Ledare: Eva Berg
Tid: lör 6 mars, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 300 kr medlem,
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 27 feb till

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: lör 20 mars, 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 pennstump
(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 13 mars till

070-310 72 06

070-310 72 06

Textilkonstnär Annika Ekdahl
tar oss med på en GOBELÄNGRESA – i historien, i världen och
i den egna konsten.
Hemslöjdsgillets årsmöte
Dragning i medlemslotteriet
Tid: Torsdag 4 mars kl 18.00 förhandlingar, kl. 19.00 föreläsning
Plats: Hörsalen, Järnvägens
Museum, Banskolev. 11
Fri entré. Öppet för alla!

Skånskt yllebroderi

oxelman.marianne@gmail.com

Märk ditt hantverk

Låt dig inspireras av gamla
märkböcker och gör din personliga märkning. Testa olika stygn
och material.
Ledare: Bodil Englund och
Agneta Kjellberg
Tid: lör 10 april, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: något textilt du vill
märka
Anmälan: senast 3 april till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Japansk väska Komebukuro

Mixa gamla broderier, lappar,
linne och inredningstyger och sy
denna japaninspirerade väska.
Om du önskar kan du dekorera
med sashikobroderi 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 11 och 25 april, kl.11–15.
Kursbrev skickas ut före, under
tiden och direkt efter kursen.
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 1 020 kr,
övriga 1 220 kr
Material: Material, tyg, vliseline
och detaljer finns att köpa. Även
möjligheter till textil tryck.
Anmälan: senast 4 april till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

oxelman.marianne@gmail.com
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Östra Skånes Hemslöjdsförening

Tygtryck med linoleumblock
– upcycling

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

Till medlemmarna i Östra Skånes
hemslöjdsförening! Skicka in era
mailadresser till Ann Andersson,
ann.a@telia.com så kan vi lättare
kan nå er med uppdaterad information om det skulle behövas.
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.

Bottensöm

Lär dig sy bottensömmar. De
används i många yllebroderier.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: lör 6 feb, kl. 10–16
Plats: Ravlunda skola, Kyrkobacken 5, Ravlunda, Kivik
Kostnad: Medlem 400 kr,
övriga 450 kr
Material kan köpas av kursledaren om du inte har eget.
Ta med: Sax och sybåge, något till
lunch. Fika finns till självkostnadspris.
Anmälan: senast 29 jan till

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 spännande 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, Folkuniversitetet, Koncensus
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 450 kr, material
tillkommer ca 30 kr
Ta med: tyg du vill trycka på
Anmälan: senast 5 mars till
margareth.persson@gmail.com

073-312 24 24

tina.tenje@gmail.com

Medlemsaktivitet –
Gör ditt eget fantasidjur.

Eftersom året 2020 har blivit så
annorlunda med inställda kurser
och aktiviteter vill vi bjuda in till
en gemensam slöjdaktivitet att
göra hemma under tiden jan-31
mars. Slöjda ditt eget fantasidjur
i vilket material och storlek som
du vill.Lägg ut bilder på vår
facebook-sida så vi kan inspirera
varandra. Både på färdiga djur
och under arbetets gång. Som
avslutning kommer vi att göra
en digital utställning på vår
hemsida.
Välkomna att slöjda.
Kontaktperson: Wiveca Vohnsen
076-046 1862

Skånskt yllebroderi

För såväl nybörjare som vana
brodöser
Ledare: Annika Nilsson
Tid: 20–21 mars, kl. 9.30–16.00
Plats: Ravlunda skola, Kyrkobacken 5, Ravlunda, Kivik
Kostnad: Medlem 800 kr, övriga
900 kr. Material kan köpas av
kursledaren om du inte har eget.
Ta med: Sax, sybåge, nålar med
spets. Något till lunch, fika finns
till självkostnadspris.
Anmälan: senast 13 mars till

wivecavohnsen@hotmail.com

tina.tenje@gmail.com

Hemslöjdsnytt
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Östra Skånes Hemslöjdsförening / LITE AV VARJE

Årsmöte 2021

Medlemmarna i Östra Skånes
Hemslöjdsförening kallas härmed till föreningens ordinarie
årsmöte. Föreningen bjuder på
fika. Efter årsmötesförhandlingen blir det workshop i något
hantverk. Närmare information
kommer senare. Skrivelser och
motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast 16 mars.
Tid: tis 23 mars, kl. 18
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Ö Vallg. 10,
Kristianstad
Anmälan: till Tina Persson
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 fortsättning
på träff 1. De övriga är för alla.
Ledare: Karin Håkansson
Träff 1: 27 mars, 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: 24 april, kl. 10–16
Fortsättning 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 in vid
pälslösa partier. Sätter igång och
tar genomgångar vid behov.
Träff 3: 22 maj, kl. 10–16 Färgtryck på skinn. Alla som vill.
Teori och inspiration. Vi trycker
på skinn - något som vi sytt på
kursdagarna innan, något gammalt, ett helt skinn.
Plats: Ravlunda skola, Kyrkobacken 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

Sashiko

Sy något nytt eller laga något
gammalt.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: 15 maj, 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

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

Svenska vävstolsmuseet
arrangerar kurser

Haendigt
Hantverksmässa

- I trasmattans värld Ledare: Monica Hallén 8-12 mars
- Sticka med lyfta maskor 13 mars Ledare: Ann-Mari Nilsson
- Tyg till kläder Ledare: Gunnel Andersson 17-21 mars
- Spinn ditt eget garn Ledare: Lena Köster 27-28 mars
- Damast och opphämta med skälblad och dragrustning
Ledare: Lillemor Johansson 3-7 maj
- Taqueté med skaftväxling Ledare: Nina Floderus 27-29 maj
Läs mer på vavmuseum.se

12–15 augusti 2021, fyra dagars
hantverksmässa med kurser i
sticktekniker, virktekniker, vävtekniker, broderier, tovning, spinning,
maskinstickning samt intressanta
föreläsningar under kvällstid.
Plats Blå Hallen i Höganäs
Läs mer på haendigt.se

Gillet Skånska Spetsar arrangerar

Bra flyt arrangerar kurser

Kurs lördagarna 13 feb, 17 april, 8 maj.
Veckokurs 19–23 juli
Både vana och nybörjare hälsas varmt välkomna till Vuxenskolans lokaler i
Eslöv. För mer information och anmälan kontakta Therese Svensson
044 - 23 81 01, 0702 - 77 88 72 eller therese.a.svensson@hassleholm.se

Från luva tilll basker 6-7 mars
med Johanna Wallin
Läs mer på braflyt.com
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Slöjdtipset

SLÖJDTIPSET

Text och bild av Anna-Lisa Persson hemslöjdskonsulent i Skåne

Farmorhälen – lär dig en enkel princip för att sticka häl till sockor
Att sticka sockor är inte det enklaste och många är de som kört fast när hälen ska stickas. Och det är
förståeligt. Det är ofta långa och krångliga beskrivningar där intag ska göras på olika stickor. Själv
lärde mig sticka häl genom att titta på sockorna min farmor stickat och kommer här försöka beskriva
principen med farmorhälen. För det är enkel matematik som är applicerbart på alla sockor som stickas
från skaft till tå, oavsett antal maskor.
Bild 1. Börja med att sticka skaftet, så långt och så brett
du vill. Se bild 1.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 2. Sticka den så kallade hälkappan fram och tillbaka
på hälften av alla maskor.
Bild 3. Dela hälkappans maskor i tre. Ibland är maskantalet delbart med 3, ibland får det bli en maska mer i mitten eller på sidorna. I mitt exempel är det en mer maska
i mittenpartiet.
Bild 4. Sedan ska du sticka undersidan av hälen. De första sockorna jag stickade gjorde jag precis som på bilden och sydde sedan ihop hålen. Numera stickar jag
ihop maskor istället. Bilden är för att ni ska förstå principen, och det är bättre att göra en socka med några ”onödiga” stygn än att inte få någon socka alls.
Bild 5. När du ”viker” ner fliken så bildas hälen, smart va!
När du blivit mer van med att sticka häl så kan du sticka
ihop maskorna och slipper ett hål att sy ihop.
Bild 6. Plocka upp maskor längs sidan på hälen. Plocka
upp det antal som blir snyggt.
Bild 7. Nu är det dags att sticka själva foten. För att den
ska bli bra är det klokt att göra intag vid markeringen på
bilden. Gör intag på varje sida vartannat varv, tills du har
samma maskantal som du hade på skaftet. (Det här steget kan du hoppa över men då riskerar din socka att bli
väldigt bred över foten.)
Sticka foten så lång som du vill, gör intag och avsluta.
Bild 5

Bild 6

Bild 7

Det finns jättemånga sätt att sticka häl på, men om du lär dig en grundprincip är det mycket enklare
att sedan förstå de andra sätten att sticka häl. Det är också bra att kunna sticka ett par sockor efter ett
givet mönster och när hälbeskrivning kommer, hoppa över den och sticka den häl som man behärskar.
Hemslöjdsnytt
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HEMSLÖJDENS BUTIK

Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 0418-591 20 E-post: butiken@hemslojdeniskane.se
webbshop: hemslojdeniskane.se Öppet: tisdag–fredag kl. 11–16, lördag kl. 11–15

Förändrade öppettider
Vi kommer att ha förändrade öppettider 1 januari–15 maj. De nya öppettiderna är:
tisdag–fredag kl. 11–16 och lördag 11–15. Välkommen övriga tider till vår webbshop hemslojdeniskane.se
som har öppet dygnet runt, varje dag. Den fylls ständigt på med slöjd, redskap och material.

Nytt i butiken!
Äntligen kan vi presentera ett
nytt yllebroderimönster. Eva
Berg har tagit fram ett jynne efter en gammal förlaga från östra
Skåne, Villands härad. Tyget
är svart och färgerna på garnet
är speciellt framtaget för detta
jynne och de är väldigt vackra.
Jynnet är 50x50 cm. Från 1 februari hittar du materialsatsen
både i vår butik och vår webbutik.
Kudde Bolster från Klässbol
finns i blått, rött, grönt och svart
och i flera olika randningar.
Kudden är 50x60 cm tillverkad
i hellinne. Med min kollektion
Bolster ville jag förnya den svenska bolstertraditionen och skapa
ett tyg som fungerar i alla typer
av inredning säger formgivaren
Lena Rahoult. Vi håller med,
Bolster passar fint i många hem.
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Hemslöjdsnytt

Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
Avs: Skånes
Hemslöjdsförbund
Landskrona
gamla
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
• Rabatt på prenumeration av tidningen
Hemslöjd

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

• 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 under respektive
förening längre fram i tidningen.
Därefter får du ett inbetalningskort från förbundskansliet i Stockholm, på vilket du betalar in din
avgift.

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

