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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.or
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
Det är som vi alla vet fortsatt osäkert hur och om vi kommer kunna genomföra planerade arrangemang eller om allt kommer att ställas in med kort varsel.
Vi ber er ha förståelse för att situationen 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.

7
juni
deadline
hemslöjdsnytt
nr 3/2021

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 3/2021
utkommer i mitten av julil. Material
lämnas senast 7 juni till Skånes
Hemslöjdsförbund eller mailas till
redaktören, se adress ovan.
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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 Månsso hård slöjd, kommunikation
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojd.or

Hemslöjden Malmöhus
ordf. Ann-Sofie Magnér 073-342 18 5
annsofie.magner@me.co

Ekonomi

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

Johanna Karlsson, ekonomiassistent
johanna.karlsson@hemslojd.org

Staden Malmös Hemslöjdsförening
ordf. Maria Vieweg
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: 073-82 35 439
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.

foto: Jenny Brandt

i slöjden lär sig eleverna att följa en skriven
anvisning och de dokumenterar även sitt eget
arbete och utvecklar därmed sitt eget språk
(också sant), i slöjden lyfter vi hållbarhetsfrågor och eleverna lär sig samband i naturen
(även det sant) och så vidare. Och det är ju så,
slöjd gör att vi blir bättre på andra saker. Men
tänk om det också är tvärt om!
Att vi lär oss räkna för att kunna sätta upp
en väv, läsa för att kunna följa en beskrivning, ekonomi för att räkna ut hur mycket
vi ska ta betalt för våra alster o.s.v. Eller
som förstaklassaren sa: Det är ju jättebra
att kunna mäta när jag ska bygga, och efter
att jag räknat upp en massa slöjd: nu förstår
jag att det är jättemånga jobb som det är bra
att kunna räkna om jag ska ha (varför nu en
sjuåring tänker på att jobba?).
Jag tror att vi inom slöjden behöver skaffa
oss lite bättre självförtroende. Att vi vågar
säga att slöjd är för slöjdens skull. Att vi slöjdar och lär oss slöjd för att det behövs i livet,
både i arbetslivet och i det andra livet (ni vet
det riktiga som ofta inte får räknas). Våga
vara lika säkra på vår sak som intendenten
för Moderna är på att konst är det viktigaste i
världen.
Att vi inte faller i fällan att försvara oss med
att slöjden är bra för annat när de infantila
argumenten snabbt ska bemötas. Att vi vågar
säga att slöjd är viktigt för att slöjd är essentiellt för mänskligheten.
Och ibland borde vi istället för att gå till
försvar, likt primadonnor svepa med våra
virkade mantlar och täljda örhängen och med
självförtroende likt en finansvalp, helt enkel
konstatera att utan slöjd så blir det ingen
verkstad.

Slöjden och det dåliga
självförtroendet

Min dotter som går i första klass tittar
på mig och frågar varför man ska lära sig
matte. Vi som håller på med slöjd är vana
att försvara slöjden. Särskilt de som arbetar
med slöjd i skolan får ofta vända och vrida på
argumenten för att slöjden ska vara kvar i
läroplanen. Varför slöjd inte ska bytas ut mot
programmering, företagsekonomi, mer matte,
videoredigering, selfieposering eller snapchat
kommunikation.
Och som vi försvarar slöjden, ofta bra och
med adekvata och välunderbyggda argument,
men nästan alltid är det just ett försvar där
vi använder argumentationen att slöjden
behövs för att bygga förmågor i de andra
ämnena (som om livet sedan består av olika
skolämnen?!). Exempelvis: När vi har slöjd så
utvecklas den matematiska förmågan (sant),
Hemslöjdsnytt

(PS: Till saker hör att förstaklassaren älskar
matematik och att räkna, hon ville bara få
exempel på hur hon kan använda sig av något
hon tycker är roligt i verkliga livet. Så vilken
tur att jag då kan dra till med slöjden.)
Anna-Lisa Persson
hemslöjdskonsulent i Skåne
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Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

Textila mönstervandringar –
symboler, tekniker & handelsvägar

Hannah Streefkerk –
Translated Patterns

12 juni–4 sept, Hemslöjden i Skåne

visas t.o.m. 29 maj på Hemslöjden i Skåne

Hannah Streefkerks arbeten består av installationer och broderier. I hennes verk spelar de textila
teknikerna virkning och broderi en betydande roll.
Karaktären på dessa tidskrävande tekniker passar
ihop med huvudtemat i hennes arbete som är miljöfrågor och tidens natur. Teknikerna är perfekta
för att uttrycka och undersöka rytm, mönster och
struktur. I vårt moderna samhälle skall allt gå fort
och vår förmåga att investera tid i att göra saker
eller reparera dem har minskat. Att brodera, som är
ett tidskrävande hantverk, visar vikten av att våga
investera tid, och kanske ställa sig frågan: varför
investera tid i något som inte lönar sig? Och vad
betyder att något lönar sig?
5-9 juli håller Hannah en kurs i 3D broderi 5-9 juli,
se mer på sid 9.

En utställning med textilier ur Hemslöjdens
samlingar, vävda på 17- och 1800–talet samt
inlånade Orientaliska textilier. Här ser vi
de likheter som finns mellan olika kulture
vad gäller vävtekniker, mönsterformer och
symboler.
För dig som inte kan komma och se utställningen, finns en filmad visning v utställningen
på hemslojdeniskane.se där hemslöjdskonsulent
Annhelén Olsson berättar om tankarna kring
utställningen och visar de olika textilierna.

Digital föreläsning

12 juni kommer Hannah Steefkerk att hålla ett
digitalt föredrag som vi direktsänder via Instagram
och Teams, länk hittar ni på hemslojdeniskane.se
när det närmar sig. Efter föredraget kommer det
att finnas möjligheter att ställa frågor via hatten.
Föredraget kommer sedan att finnas tillgänglig p
vår hemsida under den period utställningen pågår.

I samband med utställningen anordnar
vi två digitala föreläsningar.
Ons 22 sep, kl. 16.15–17.00 föreläser
Raija Öhrstedt om orientaliska textilier och mönster utifrån utställningen.
Ons 29 sep, kl. 16.15–17.00 föreläser
Gunvor Johansson om skånska textilier och mönster utifrån utställningen.
Bådaa föreläsningarna kommer att direktsändas
via Instagram och Teams, länk hittar ni på
hemslojdeniskane.se. Efter föreläsningarna finns de
möjlighet att ställa frågor. Föreläsningarna
kommer sedan att finnas tillgängliga på vår he sida.
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1kvm lin

Korg!
Ett digitalt utställningsprogram
med filme , bilder och föredrag

Ni har väl inte missat att hela Sverige odlar lin
i år, även vi i Skåne. Projektet 1 kvm lin initierades redan förra året av hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland. Det går ut på att odla
1 kvm lin hemma i sitt trädgårdsland, i odlingslåda, på kolonilotten eller någon annanstans
där det passar. Linet som odlas är spånadslin.
Tanken är att vi alla ska så ungefär samtidigt
och sedan ordna beredningsträffar så att de som
vill kan göra tråd av sitt lin. Det är roligt och
lärorikt att odla och bereda något som tidigare
var en viktig näring i Sverige. Syftet med projektet är att sprida kunskap om linet och dess
egenskaper som textil fibe . Eftersom det är en
lång process att tillverka lin hoppas vi också
på att många ska förstå hur mycket arbete och
kunskap som ligger bakom gamla textilier och
kanske även reflektera över hur absurt det ä
att textilier idag är så billiga.

27 mars–30 maj
hemslojdeniskane.se/korg

Utställningen Älskade korg! var tänkt att visas på
Trelleborgs Museum 27 mars–30 maj men flytta
fram till våren 2023 eftersom museet tyvärr
tvingas hålla stängt p.g.a Covid-19. I stället gör
Trelleborgs Museum och Skånes Hemslöjdsförbund
en digital satsning på korgar under samma utställningstid.
Museets rika korgsamling (ca 130 korgar) är fotograferad och visas för första gången digitalt. Filmer
från museets magasin och digitala föredrag visas
kontinuerligt under utställningsperioden.
Du hittar alla programpunkterna samlade på
hemslojdeniskane.se/korg

Skånes hemslöjdsförbund har nu skickat ut
fröer och odlingsanvisning till fler än 130 pers ner och alla våra fröer är slut. Om du inte hann
med att få ett kuvert med frö från oss så får du
gärna vara med i projektet ändå, då ordnar du
egna fröer. När du kommer igång med odlingen
– dela med dig i sociala medier hur det går!
Använd #1kvmlin2021 och #1kvmlinskåne

Korgsatsningen är en del av projekt Korgen Lyfter som
vi driver i samarbete med Sörmlands Museum och Östergötlands Läns Hemslöjdsförening. Syftet med projektet
är att sätta fokus på och lyfta korg och korgkunskap. Läs
mer på korgenlyfter.se

Läs mer om projektet på

hemslojdeniskane.se/1-kvm-lin/

HASSEL

biologi, historia & slöjd
1–31 augusti Röda Ladan på Boketorp,
Hovdala Slott

En liten utställning om hasseln som ofta ses som ett problem av markägaren men som har så många goda egenskaper för olika hantverk. Historiskt har hassel varit ett
viktigt slöjdmaterial till korgar, käppar, tunnband, staket,
verktygsskaft, handtag och som material till svarvning
och täljning I samarbete med Hovdala Slott
Hemslöjdsnytt
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#delakorgar
Berätta och visa i film!

#delakorgar –
en utställning och en fil

Den fysiska korgutställningen i våra lokaler sätter
fokus på föremålet korg. Men vi vill även lyfta fram
korgens betydelse och användning och här kan alla
vara med, även du som aldrig gjort en enda korg
själv.

Korgen är ett av våra äldsta hantverk. Genom hela
vår historia och över hela klotet har vi tillverkat
korgar på liknande sätt, men i olika olika material
beroende på vad vi haft tillgång till. Än idag tillhör
korgar våra mest vardagliga föremål utan att vi
ens reflekterar över dem Varukorgar, tvättkorgar,
brödkorgar, papperskorgar… korgar för vantar, korgar för svamp, korgar för leksaker.

Med våra mobiler kan vi numera även filma o h vi
uppmanar dig att skicka oss en enkel film där d
visar och berättar. Har du en korg hemma som du
tycker mycket om? Har du något minne förknippat med en korg? Vi vill se och höra dig berätta!
Tillsammans skapar vi en berättelse om ett av våra
mest använda och älskade föremål.

Och tänk, alla korgar är handgjorda även den billigaste korg på stormarknaden eller loppmarknaden!

Ställ ut!

Du kan filma dina korgar o h berätta utan att själv
vara i bild men helst vill vi se dig tillsammans med
korgen du berättar om. Filmerna kommer att visas
i utställningen i Landskrona 11 sept-13 nov 2021
men också på vår hemsida och i sociala medier så
att alla kan ta del av dem, även om man inte har
möjlighet att besöka Landskrona.

Har du gjort en korg någon gång? Vill du visa den
i en utställning på Hemslöjden i Skåne, Landskrona? 11 sept- 13 nov arrangerar vi utställningen
#delakorgar som visar hur levande traditionen med
att tillverka korgar fortfarande är. Det kan vara en
enstaka korg som du gjort på en kurs eller kanske
gör du många korgar och ofta. Ställ ut din korg på
utställningen hos oss.

Du kan delta i #delakorgar oavsett var i landet du
bor. Läs mer om hur du skickar in din korg och/
eller din filmberättelse p

Eftersom utställningsrummet är begränsat och
korgar ofta är skrymmande föremål så måste du
först skicka ett mail med bild och beskrivning av
vad du vill visa. Vi gör därefter ett urval med ambitionen att visa en varierande korgutställning.

hemslojdeniskane.se/delakorgar
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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 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.
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.

Sticka flätor

3 dagars kurs
Flätor passar till alla möjliga
slags projekt och är betydligt
enklare att sticka än du kanske
tror vid första anblicken. Och
man får mycket effekt för lite
ansträngning – dessutom är
de roliga att sticka! På den här
kursen får du sticka flera olika
prover för att testa olika slags
flätmönster. Vi tittar på: Olika
slags flätmönster. Vändbara
flätor. Olika övergångar från
resår till flätor, med och utan
ökningar. Hur olika garnkvaliteter påverkar resultatet. Läsa
diagram. Sticka flätmönster
utan hjälpsticka. Prova att rita
och teststicka egna flätmönster.
Mönstertraditioner. Du behöver
ha grundläggande kunskap i
stickning för att kunna delta i
kursen: lägga upp samt sticka
räta och aviga maskor.
Tid: 15-17 juni, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Ivar Asplund
Kostnad: 2 400 kr
Anmälan: senast 14 maj

Kursledarpresentation:

Ivar Asplund är stickentusiast sedan
femårsåldern. Efter många år som
språklärare håller han numera kurser
i olika sticktekniker, bland annat på
HV Skola i Stockholm, och arbetar
även i garnbutik. Han har visat stickade alster på Virserums konsthall
Hemslöjdsnytt

och Sigtuna kulturgård, och hösten
2017 kom hans första bok Sticka
fläto på Bonnier Fakta.
Instagram @asplundknits

Knutkorgar

Veckokurs
Vi inleder med historik om knutkorgarnas förekomst, och om
deras konstruktion och användningsområde. Vi tillverkar sedan
en knutkorg utifrån kunskap om
hur gamla korgar är gjorda.
Ramen görs av rått virke, ofta
sälg. Vi använder kniv för att
skära urtagen i vidjorna, där de
skall böjas. Vidjorna böjs sedan
samman till en ram. Barken
tas bort. När ramen har torkat,
skärs v-spår i ramen med en
kniv med kort blad. Träskivor
sättes in i v-spåren, som stadgar upp korgen. Handkluvna
spån flätas sedan in i korgen.
Spånen hyvlas med bandkniv i
en täljhäst, eller med kniv eller
putshyvel. Ofta har korgarna en
grepe, som tillverkas i rått virke.
Du får även en genomgång i hur
du använder och slipar eggverktyg. Du behöver ha viss vana av
att arbeta med trä och skärande
verktyg för att kunna delta i
kursen.
Tid: 14-18 juni, kl. 9 -17
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Göran Andersson
Kostnad: 3 600 kr
Anmälan: senast 14 maj
8

Kursledarpresentation:

Göran Andersson har gesällbrev inom möbelsnickaryrket, utbildad slöjdlärare och slöjdare. Han startade
kursen Slöjda i gamla tekniker med
enkla redskap inom trä och smide på
Västerbergs folkhögskola 1991. För
detta, tillsammans med sin forskning
om knutkorgar, fi k han Gävleborgs
landstings kulturpris 2012.

Folkdräktsömnad

Veckokurs
Under en veckas tid fördjupar
vi oss i den folkliga dräkten och
dess detaljer. Välj fritt, med utgångspunkt i det folkliga dräktskicket, 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. Du kommer ha kontakt
med kursläraren innan kursstart för diskussion om vilka
material som behövs för just ditt
projekt.
Tid: 14-18 juni kl 10-16
Plats: Kanotcentralen,
Stenbocksliden Stockamöllan
Lärare: Maja Satz
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 14 maj

anmäl dig till kurserna på:
hemslojdeniskane.se/kurser

STICKA FLÄTOR

Skånskt yllebroderi

Veckokurs
En grundläggande kurs i
skånskt yllebroderi som passar
för dig som inte broderat yllebroderi tidigare. Självklart är
även vana brodöser och de som
gått tidigare kurser välkomna
då kursledaren gör individuell
anpassning och du kan påbörja
ett projekt som passar din nivå.
Under kursen får du lära dig de
stygn och bottensömmar som
förekommer i skånskt yllebroderi, överföring av mönster från
papper till tyg och olika slags
monteringar. Vi kommer även
titta på äldre folkliga dynor från
olika delar av Skåne.
Tid: 28 juni-2 juli aug, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Eva Berg
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 31 maj

KNUTKORGAR

BRODERA I 3D

Tid: 29 juni – 1 juli aug kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Frank Egholm
Kostnad: 2 500 kr

Kursavgiften och anmälan avser
1 vuxen + 1 barn.
Anmälan: senast 31 maj

Kursledarpresentation:

Frank Egholm bor och lever i Danmark. Han har undervisat i täljning i
många år och även skrivit flera p pulära böcker både för barn och för
vuxna. snittesiden.dk

Tälj fåglar, vuxen och barn
tillsammans

3-dagarrs kurs
Vi täljer fåglar i torrt eller
färskt trä. Vissa kan vara enkla
och vissa fåglar kräver mer
täljning. Det kan också bli s.k.
automatas där fågelns vingar
rör sig. Eller en hackspett, som
kan bli en dörrknackare. Arbetet
anpassas individuellt. Kursen är
lämplig för barn mellan 7-13 år i
sällskap med vuxen.

Stygn som sticker ut brodera i 3D

Veckokurs
Under kursen kommer vi att
brodera på höjden och tvären,
alltså tredimensionellt.När vi
tänker på broderi är det oftast
tvådimensionellt, eftersom stygn
oftast är platta. Men under
denna vecka ska ni få lära er
stygn som sticker ut och utforska tekniker för att göra era
broderier tredimensionella. Vi
kommer att sy tredimensionellt
men också addera komponenter
till våra broderier för att ge dem
mer djup. På engelska kallas
tekniken stumpwork.
Tid: 5-9 juli, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Österleden 10 Landskona
Lärare: Hannah Streefkerk
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 4 juni

Träsvarvning enligt
skärmetoden

Veckokurs
Under kursen lär du dig den
historiska tekniken med skärande svarvning. Du kommer att
få svarva: träägg, snurra, skål i
färskt trä och mer beroende på
vad du hinner.I kursen ingår
även uppsättningsmetoder, val
av virke, genomgång av utrustning och verktyg samt vikten
av att hålla verktygen vassa.

TÄLJ FÅGLAR
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PILEKORGSFLÄTNING

Under kursen disponerar du
en egen svarv med tillhörande
verktyg. Kursen vänder sig till
både nybörjare till dig som kan
svarva.
Tid: 12-16 juli, mån-tors 9.30-16,
fre 9.30-14
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Åke Landström
Kostnad: 3 300 kr, svarvhyra på
1 250 kr tillkommer
Anmälan: senast 12 juni

Pilkorgsflätning

Veckokurs
Pil är ett fantastiskt material
som det tillverkats korg av i
många hundra år och pilens
möjligheter är många. Om du är
nybörjare får du börja med att
tillverka ett par runda korgar
från grunden, och lära känna
material, fl ttekniker och redskap. Du som gått en eller ett
par kurser tidigare, kan prova
på att göra ovala, eller kanske
till och med fyrkantiga korgar.
På kursen finns tillgång till både
avskalad pil och pil med bark i
olika färger.
Tid: 12-16 juli, kl 9-16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Steen H Madsen
Kostnad: 3 600 kr
Anmälan: senast 11 juni

Hemslöjdsnytt

KLYVA SPÅN & BÖJA SVEP

Pilkorgsflätning

Veckorkurs
För kursinnehåll se ovan
Tid: 19-23 juli kl 9 -16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Steen H Madsen
Kostnad: 3 600 kr
Anmälan: senast 18 juni

Tälj i färskt trä

Veckokurs
Välkommen på en rolig och inspirerande grundkurs i täljning
som också kan anpassas för dig
som är lite mer van att tälja. Vi
börjar enkelt men ökar på svårighetsgraden allt eftersom. 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, japanska
dragsågar och navare. Vi går
igenom täljtekniker och olika
knivgrepp, klyvning och kapning
av ämnen. Materialkännedom
och formens betydelse för föremålet samt enklare ytbehandling och dekorskärning. Du får
också veta hur du håller dina
verktyg vassa. Redskap, verktyg
och material finns på plats. Det
finns också föremål att inspireras av som slevar, smörknivar,
stekspadar, fantasifåglar, gubbar, smycken, nålhus, krympburkar m.m.
Tid: 19-23 juli, kl 9-16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Anders Isgren
Kostnad: 3 600 kr
Anmälan: senast 16 juni
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FLA

Skånsk konstväv

Veckkurs
Vi ser och lär av den skånska
vävtraditionen för att ta den
vidare in i vår tid. Rölakan,
krabbasnår, halvkrabba och
dukagång väver du i egen uppsättning, prova på alla fyra, och
kanske lite trensaflossa eller
fördjupa dig i en teknik. Som
kursmaterial används kursledarens bok Väv skånska allmogevävnader. Grundläggande kunskaper i vävning krävs.
Tid: 26-30 juli, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Gunvor Johansson
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 25 juni

Klyva spån och böja svep

Veckokurs
Vi tillverkar askar och brickor
i svepteknik. Lär dig klyva ut
tunna ämnen och tillverka svepkärl i furu och sälg. Svepteknik
är en gammal teknik för att
tillverka burkar, askar och kärl
för förvaring och transport.
Svepteknik innebär att ett långt
träspån ångbasas eller blötläggs
och böjs till en rund eller oval
form, antingen med hjälp av en
mall eller på frihand. Svepet sys
sedan ihop med rötter. Därefter
sammanfogas det med träbotten
och ofta även med lock. Under
kursen får du tillverka brickor
eller askar i svepteknik genom
att klyva fram spån med handverktyg och bearbeta det till
rätt dimension. Genom att klyva

AKTUELLT

FLAMSKVÄVNING

virke får du en god kännedom
om hur trä fungerar. Du får även
kännedom om olika skärande
handverktyg exempelvis skave
och bandkniv samt kunskap om
basning, böjning och rotsöm.
Dessutom får du kunskap om
hur tekniken och föremålen använts historiskt. Målet är att du
efter kursen får med dig minst
en bricka eller ask i svepteknik
och har god kännedom om hur
du ska gå vidare för att tillverka
egna svepkärl.
Tid: 26-30 juli, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Helena Åberg
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 25 juni

Kursledarpresentation:

Helena Åberg har arbetat som länshemslöjdskonsulent i Sörmland i
drygt trettio år. Från och med april
2021 driver hon det egna företaget
Slöjd i trä. Helena har god erfarenhet i att klyva fram och tillverka svep
bland annat genom en undersökning
som ledde till masteruppsatsen Att
utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik

Flamskvävning

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

BÖJ EN SPATSERKÄPP

galet. Tekniken vävdes som mest
under 1750-1850-talet. Under
kursen får du lära dig grunderna i flamskvävning – uppsättning och vävning i ram. För att
lära känna tekniken får du som
är nybörjare väva detalj från en
gammal förlaga. Kursen vänder
sig till både nybörjare och de som
vävt flamsk tidigare.
Tid: 2-6 aug, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne
Lärare: Marianne Asp
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 25 juni

Böj en spatserkäpp

Dagskurs
I samband med utsällningen
Hassel visas på Hovdala Slott
arrangerar vi en kurs i att böja
hasselkäppar. Vi går ut bland
hasselbuskarna och väljer lämpligt material. Genom att värma
med ånga och sen bocka hasselkäppen gör vi var sin spatserkäpp av klassisk modell.
Tid: 12 aug, kl. 10-16
Plats: Hovdala Slott, Hässleholm
Lärare: Kalle Forss
Kostnad: 850 kr
Anmälan: senast 28 juli

anmäl dig till kurserna på:
hemslojdeniskane.se/kurser
SKÅNSK KONSTVÄV
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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.

Skapa ett unikt kuddfodral

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 annat anges, i Helsingborg
Deltagare under 25 år betalar
halv avgift. Anmälan är bindande.
Återbud senare än en vecka före
kursstart debiteras.

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. Vid fin
väder sitter vi på terrassen.
Tid: tis 27 april, ons 19 maj,
tors 3 juni, mån 21 juni, tis 6 juli,
kl. 17–19
Plats: Stora salen ABF,
Grenadjärg. 8
I samarbete med ABF

Hemslöjdsnytt

Lek med vackra färger

Vi färgar ullgarn med syrafärg
och leker med olika färger och
nyanser.
Ledare: Mari Lindh
Tid: lör 29 maj, kl. 10–15
Plats: ABF, Grenadjärg 8
Kostnad: medlem 400 kr,
övriga 450 kr
Material ingår
Anmälan: senast 22 maj till
eva.lithell@telia.com

I samarbete med ABF

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 (finns att köpa) Textilierna får gärna ha små skavanker. Vår tanke är att det ska vara
enkelt och roligt att ta tillvara.
Du behöver inga förkunskaper.
På kursen får du mönsterförslag
och tips för att göra ett personligt
kuddfodral.
Ledare: Ann-Charlotte Larsson
Tid: Kursen flyttas fram till
coronaläget tillåter. Information
kommer att finnas i Slöjdkale dern och medlemsbrev. Finns det
möjlighet kan kursen läggas in
under sommaren.
Plats: Stora Salen ABF,
Grenadjärg. 8
Kostnad: medlem 250 kr, övriga
300 kr. Material till mall 40 kr
tillkommer.
Anmälan: till
rasmusson.eta@gmail.com

072-552 22 16
I samarbete med ABF
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Hemslöjden Malmöhus

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus
Ann-Sofie Magné , ordf.
073-342 18 54
annsofie.magner@me.co
Stina Fjelkner–Modig
073-695 06 42
fjelkner-modig@telia.com
Instagram @hemslojdenmalmohus
Facebook facebook.cm/hemslojden-malmohus

Vi har börjat lite försiktigt med olika aktiviteter under första halvan av
2021. Nu tar vi ”Coronapaus” och återkommer med höstens aktiviteter i
Hemslöjdsnytt nr 3, i vårt Nyhetsbrev och Slöjdkalendern. Följ oss också
på sociala medier.

Skärtorsdag

Vi fortsätter med våra populära
familjeträffar där vuxna, barn
och ungdomar täljer tillsammans
i färskt trä utomhus.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tors 13 maj och 27 maj, kl.
18–20
Plats: Gamla Kyrkogatan 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.co

073-342 18 54
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MittSkånes Hemslöjdsförening / Staden Malmös Hemslöjdsförening

Vi har haft vårt första digitala årsmöte, och vi klarade av tekniken!
Styrelsen fi k fortsatt förtroende och ansvarsfrihet. Det tackar vi för.
Vi tackar vår revisor Marianne
Lundh som avgår efter lång och
trogen tjänst. Vi tackar även Ulrika Rask som lämnar styrelsen.

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

Låt era slöjdverktyg jobba, inspiration finns bla på 365slojd.se. Ni
får gärna visa era slöjdalster på
vår fb-sida och inspirera andra.
Till hösten ses vi och slöjdar tillsammans!
Gilla vår facebook-sida MittSkånes Hemslöjdsförening

Tid: lör 24 april, kl. 9-13
Plats: digitalt
Kostnad: medlem SMHF 590 kr

Staden Malmös
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/stadenmalmo
facebook.com/StadenMalmosHemslojd
Maria Vieweg ordf.
Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com
Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

Digital kurs - Sashiko
Vi har pga Covid-19 ett lägre
deltagarantal än normalt, för att
det ska
vara möjligt att hålla avstånd. Det
betyder att det är extra viktigt att
du avanmäler dig om inte tänker
komma så att någon annan isåfall
kan få din plats. Du avanmäler dig
via din biljettbekräftelse som du
fi k till din e-mail när du anmälde dig. Tack!
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ber vi dig också
att stanna hemma om du har förkylningssymptom. Håll koll på vår
Facebooksida för uppdateringar!

Hemslöjdsnytt

Sashiko är en japansk broderiteknik som ursprungligen
använts för att förstärka och
laga kläder. Lär dig och testa
Moyouzashi, en av de tre Sashiko
tekniker.Vi kommer att börja
med att testa tekniken och sedan
med hjälp av en mönstermall
kommer vi att sy en sampler som
kan sedan sys till en liten påse.
Materialet kommer att skickas
via post innan kursen, därför
måste anmälan ske minst 7-10
dagar före eventet. Mer information kommer att skickas till
deltagarna via mejl.
Ledare: Adrienn Görgényi
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övriga 640 kr (inkl material och
porto)
Anmälan: via evenbrite. se sök på
Staden Malmös Hemslöjdsförening. Vid färre än 5 anmälda
ställs kursen in. Kursbetalningen
sker i samband med anmälan.
Anmälan kan endast göras via
Eventbrite - först till kvarn gäller
men du kan skriva upp dig på
reservlistan på Eventbrite och
får då erbjudande om plats öppnas. Återbetalning görs endast
om avanmälan sker minst sju
dagar innan kursen!
Frågor besvaras på:

stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Staden Malmös Hemslöjdsförening

Inspirationskväll - Vitbroderi

Vitbroderi är ett samlingsnamn
för olika broderitekniker som sys
med brodergarn i samma färg
som underlaget. På denna workshop presenteras 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 inriktning
broderi och kultur från UCC i
Köpenhamn.
Ledare: Zanne Puchleitner
Tid: tis 11 maj, kl 18–21
Plats: utanför Margaretapaviljongen, Pildammsparken
Kostnad: medlem SMH 75kr,
medlem annan förening 150 kr,
övriga 200 kr
Materialkostnad: 50 kr som
betalas på plats med kontant
eller Swish
Ta med: tapetserinålar både med
och utan spets samt broderisax
OBS - denna kväll ber vi dig ta
med egen fika Vid risk för dåligt
väder kan evenemanget komma
att ställas in, vi meddelar då de
anmälda via mejl.
Anmälan: via evenbrite. se sök på
Staden Malmös Hemslöjdsförening. Vid färre än 5 anmälda
ställs kursen in. Kursbetalningen
sker i samband med anmälan.
Anmälan kan endast göras via
Eventbrite - först till kvarn gäller
men du kan skriva upp dig på
reservlistan på Eventbrite och
får då erbjudande om plats öppnas. Återbetalning görs endast
om avanmälan sker minst sju
dagar innan kursen!

Sommarslöjd

Staden Malmös Hemslöjdsförening fyller 9 år och det firar v
i vanlig ordning med somrigt
slöjdande. Förhoppningsvis kan
vi träffas ute i Pildammsparken
många tillsammans men om det
inte är lämpligt bjuder vi in till
en slöjdträff på Zoom. Håll dig
uppdaterad på vår Facebooksida!
Tid: ons 2 juni, kl. 18-21
Plats: Pildammsparken

WWKIP World Wide Knit In Public Day
Om restriktionerna har lättat
och vi får samlas igen vill vi
gärna fira världssti kardagen 12
juni med er. Vi kommer i så fall
att bjuda in via Facebook så håll
koll på vår sida!

Frågor besvaras på:

stadenmalmoshemslojd@gmail.com

vitbroderi
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Söderslätts Hemslöjdsförening / Ängelholms Hemslöjdsgille

Vi har beslutat att för närvarande inte planera några kurser eller andra aktiviteter då
storleken på vår möteslokal enligt pandemilagen inte tillåter sammankomster. Om smittläget förbättras återkommer vi,
så håll uppsikt på vår hemsida! hemslojden.org/soderslattshemslojdsforening

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
----------

Gröna vårtips!

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!
Tveka inte att anmäla dig till våra fysiska träffar! Vi har lagt in nya datum
på de uppskjutna kurserna och hoppas att de ska kunna bli av. Du som är
anmäld sedan tidigare får ett personligt meddelande.
Aktuell information om aktiviteter finns o kså i Slöjdkalendern hemslojden.
org/angelholms-hemslojdsgille
Vi fortsätter att slöjda digitalt via plattformen zoom tillsammans med Monica Palmqvist. Du kan ladda ner Zoom som app eller delta direkt via länk
i din webläsare. Du behöver internetuppkoppling under hela aktiviteten
samt en dator, surfplatta eller smartphone. Nedan finner du vilka aktivit ter det gäller. Du anmäler dig som vanligt och får då information om vi ska
träffas i Kronohäktet eller via zoom. Vi kan lägga in fler workshops, träffar
efterhand, om det finns intresse. Hör av dig

Hemslöjdsnytt
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Vi viker papperskrukor och fröpåsar, C v Linnés klassiska fröpåse
+ andra frökuvert, så-krukor i
vackert återbrukat papper med
en s.k. krukmakare. Monica visar
hur du gör sticklingar av en
fikongren Start med ett kursbrev via e-post med information
om material och ev. inköp av en
krukmakare.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 18 april, kl. 11.30–15
Plats: Kronohäktet, utomhus
eller via Zoom
Kostnad: 450 kr inkl fikon-sti kling och illustrationer från svensk
flora till fröpåsar o h kruka. Vid
anmälan kommer info om kursen
blir på plats eller via digitala
Zoom.
Anmälan: snarast till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Ängelholms Hemslöjdsgille

Måndagsträffen med
Hemslöjdsgillet via Zoom!

Hållbar Livsstil! Broderi och
sömnad! Tips på små ting,
vackra detaljer som gör skillnad,
även presentidéer. Eller ”titta in”
och arbeta med eget slöjdarbete.
Fixa fika o h logga in! Välkommen på en modern syjunta via
Zoom!
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: mån 19 april, Drop in från
17–19.30
Kostnad: 50 kr
Anmälan: snarast
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Boro – japansk teknik
via Zoom

Vi använder olika sashikostygn
för att foga ihop tyger, små
lappar med textila minnen sys
ihop med sashikostygn till t ex
kuvertväska, fodral för syting,
stickor/virknålar, penslar. Start
med ett kursbrev via e-post med
information, beskrivning, material och mått och mallar.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: 2 maj, kl. 10–12
Kostnad: 300 kr.
Fortsättningskurs:
Tid: 16 maj, kl. 10–12
Kostnad: 300 kr
Vi ses digitalt via Zoom, länk
kommer efter anmälan och
betalning.
Anmälan: senast 28 april till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Stickkafé

Vi stickar, virkar eller vad du
vill. Tillsammans ger vi varandra
tips och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: tis 4 maj, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fik
Ta med: Ta med dig önskat

material samt sax, måttband
och brodernålar. Material, tyg,
brodergarn och detaljer finn
att köpa. Även möjlighet till
textiltryck.
Anmälan: senast 8 maj till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Borstbinderi

Prova på grunderna i borstbinderi. Du hinner göra 2-5 borstar
under dagen.
Ledare: Annica och Lars
Bonthron
Ny tid: lör 8 maj, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 350 kr,
övriga 450 kr. Material till en
borste ingår i avgiften. Till fle
borstar finns det att köpa v
ledaren.
Anmälan: senast 1 maj till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Årsmöte

Borstbinderi

Prova på grunderna i borstbinderi. Du hinner göra 2-5 borstar
under dagen.
Ledare: Annica och Lars
Bonthron
Ny tid: sön 9 maj, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga
450 kr. Material till en borste
ingår i avgiften. Till fler borsta
finns det att köpa v ledaren.
Anmälan: senast 2 maj
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Måndagsträffen med
Hemslöjdsgillet!

Hållbar Livsstil! Broderi och
sömnad! Tips på små ting,
vackra detaljer som gör skillnad,
även presentidéer eller kom och
arbeta med eget slöjdarbete.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: mån 10 maj, Drop in från
kl. 17–19
17

Textilkonstnär Annika Ekdahl
tar oss med på en Gobelängresa
– i historien, i världen och i den
egna konsten.
Hemslöjdsgillets årsmöte.
Dragning i medlemslotteriet.
Ny tid: Ej bestämd ännu; kommer som medlemsmail och i
Slöjdkalendern.
Plats: Hörsalen, Järnvägens
Museum, Banskolev. 11,
Ängelholm
Fri entré. Alla välkomna!

Slöjda grönt

Vi slöjdar lönnlövskorgar.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: lör 12 juni, kl.10–13
Plats: Oxelmans trädgård,
Storg. 123
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Material finns eller kan plo kas
på plats.
Anmälan: senast 6 juni
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Hemslöjdsnytt

Ängelholms Hemslöjdsgille

Hållbar livsstil!

Hållbar livsstil!

Av trötta linnetextiler och linnelappar gör vi bivaxdukar och
linnedisktrasor med broderad
text eller symbol. Start med ett
kursbrev via e-post med information, material, förberedande
inköp och mått.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 20 juni, kl. 11.30–14.30
Plats: Kronohäktet eller
digitalt via Zoom
Pris: 350 kr.
Vid anmälan kommer info om
kursen blir på plats eller digitalt
Anmälan: senast 16 juni till

Av trötta linnetextiler och linnelappar gör vi bivaxdukar och
linnedisktrasor med broderad
text eller symbol. Start med ett
kursbrev via e-post med information, material, förberedande
inköp och mått.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 29 aug, kl. 11.30–14.30
Plats: Kronohäktet eller digitalt
via Zoom
Pris: 350 kr
Vid anmälan kommer info om
kursen blir på plats eller digitalt.
Anmälan: senast 25 aug till

070-310 72 06

070-310 72 06

oxelman.marianne@gmail.com

oxelman.marianne@gmail.com

Japansk väska

Japansk bag, väska med vacker
enkel design. Väskan rymmer
det viktigaste och sys av ett tygstycke med speciella vikningar,
personliga detaljer och handtag.
Start med ett kursbrev via e-post
med materialinformation, mått/
mall, tips och detaljer.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: tors 1 juli, kl. 11.30–15.30
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 450 kr.
Anmälan: senast 24 juli till

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
Ny tid: lör 4 sept, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad exkl mtrl: medlem 300 kr,
övriga 400 kr
Ta med: Färskt virke kommer att
finnas på plat . Du får låna både
yxa och täljkniv, men det går
givetvis bra att ta med sina egna
verktyg.
Anmälan: senast 28 aug till
oxelman.marianne@gmail.com

070-3107206.

Deltagare under 25 år betalar halv avgift.
Obs! Anmälan är bindande.
Avanmälan senare än en vecka före kursstart debiteras.

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Kom och bygg en drake!

Vi lär oss bygga drakar och hoppas på bra vind, så att vi kan
testflyga För barn och medföljande vuxna. För de yngre är det
bra om någon vuxen är med som
hjälp vid flygnin .
Ledare: Maiad Khalili och
Farah Ali.
Tid: tis 20 juli och ons 21 juli,
drop in kl. 13–16.
Plats: Skateparken, Gåsahalsv.
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Obs! Vid dåligt väder ställs
aktiviteten in.
I samarbete med Ängelholms
Kommun, Kultur och stad allmänkultur

Hemslöjdsnytt

Lär dig tälja en sked med
kniv och yxa
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Östra Skånes Hemslöjdsförening
kronor. Vill man enbart deltaga
på årsmötesförhandlingarna går
det bra.Vi kommer att kunna
vara utomhus, vi håller avstånd
och följer alla restriktioner.
Anmälan och ev. motioner ska
vara styrelsen tillhanda senast
28 maj till Margareth Persson

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

margareth.persson@gmail.com

073-312 24 24

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

Gräskronor

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.

Vi plockar sommarens olika gräs
och gör vackra gräskronor eller
annan prydnad.
Tid: 19 juni, kl. 10–15
Kursledare: Wiveca Vohnsen
Plats: Hovdala slott, Hässleholm
Kostnad: Medlem 350 kr, ö
vriga 400 kr. Materialkostnad
30 kr. tillkommer, betalas på
plats.
Anmälan: senast 12 juni till
wivecavohnsen@hotmail.com

076-046 18 62

Skinnkursen
flyttad till efter sommaren.
Sashiko-kursen
fulltecknad.
Filmkväll

Tillsammans med Skånes
Hemslöjdsförbund visar vi filme
Gamla Hantverk - korgmakare.
Filmen gjordes av Kristianstad
Läns Hemslöjdsförening på
1950-talet under Sigrid Lindströms inventering av ”manlig
slöjd” i norra Skåne, Kristianstad
län. Filmen ingår i Östra Skånes
Hemslöjdsförenings arkiv och
har digitaliserats men inte publicerats på Digitalt Museum. Detta
är alltså ett unikt tillfälle att ta
del av vår slöjdhistoria. Filmen
är en stumfilm ca 30 minuter
lång och visar:
• Spånkorgstillverkning av
Arvid Persson, Lönsboda
• Kolafat - Demonstration av
Alf Ahlberg, Osby
• Enekorgstillverkning av Alf
Ahlberg, Osby
Efter filmen berättar Hemslöjd -

konsulent Sofia Månsson o
projekt Korgen Lyfter och satsningen på korgar som kommer
pågå under några år framöver.
Som en del av projektet kommer
t.e.x utställningen Älskade Korg!
att visas på Österlens Museum
under hösten.
Tid: onsdag 19 maj, kl. 19–19.45
Var: Facebook.com/hemslojdiskane

Du behöver inte ha något
Facebook-konto för att se filmen
Om du vill kunna kommentera
eller ställa frågor så behöver du
däremot logga in på Facebook
med ett konto.
Ingen anmälan krävs. Obs. Du
behöver ha tillgång till internet
under hela filmen
I samarbete med Skånes
Hemslöjdsförbund

Ny datum för årsmöte

Tid: lör 12 juni, kl. 11
Plats: Åhusgården Sigfridsv. 5

Åhus
Föreningen bjuder på lunch och
eftermiddagsfika.Efter årsmöte förhandlingarna och lunch blir
det tipsrunda med slöjdfrågor
och workshop där vi gör gräs19
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Östra Skånes Hemslöjdsförening / SLÖJDTIPSET

Gräskronor

För innehåll, se ovan.
Tid: 20 juni, kl. 10–15
Kursledare: Wiveca Vohnsen
Plats: Hovdala slott, Hässleholm
Kostnad: Medlem 350 kr,
övriga 400 kr. Materialkostnad
30 kr. tillkommer, betalas på
plats.
Anmälan: senast 12 juni till
wivecavohnsen@hotmail.com

076-046 18 62

Luffarslöjd

Lär dig bocka och böja föremål av
ståltråd. Vi börjar med en ljusstake eller brödnagg och fortsätter med t.ex. ett fat.
Kursledare: Wiveca Vohnsen
Tid: 21 aug. kl. 10–15
Plats : Ladan på Boketorp,
Hovdala Hässleholm
Kostnad: medlem 350 kr,
övriga 400 kr. Materialkostnad
tillkommer med 40 kr. Betalas
på plats.
Anmälan senast 14 aug till

KNYT MED SNÖRE

wivecavohnsen@hotmail.com

076 046 18 62

JAPANSKT ÖGA

Hemslöjdsnytt

20

SLÖJDTIPSET

SLÖJDTIPSET
Text och bild av Eva Persson

Fläta ett enkelt blomstöd
När du flätar blomstöd är det viktigt att pinnarna, som står
i jorden (stagen) verkligen står stadigt. Om du vill fläta i en
kruka, måste du fylla krukan helt och packa jorden. Tryck
ner stagen med en knytnäves mellanrum runt kanten på
krukan eller i en cirkel på marken. Du behöver inte bry dej
om antalet stag. När alla stagen står i jorden, knyter du en
snörstump runt toppen på blomstödet. Gå runt blomstödet
och kolla, så det ser rakt ut från alla håll.
Nu är det dags att börja fläta. Det du vill odla runt blomst det behöver sol när det börja växa, så börja fläta en bit upp.
Ta två långa pinnar som du ska fläta med. De pinnarna som
du flätar med, ska vara tunnare än stagen - annars kan du
knäcka stagen. Lägg den ena pinnen bakom ett stag och
det andra framför samma stag. Jag är högerhänt och
brukar fläta motsols. a sedan den pinnen som ligger framför staget och trä den nu bakom nästa stag till höger. Då
bildas det ett kors av flätpinnarna.
Fortsätt fläta likadant runt om. Fläta minst fyra var . När
pinnarna blir för korta behöver du skarva. För att skarven
ska synas så lite som möjligt, skarvar man alltid tjock ände på gamla pinnen mot tjock ände på nya pinnen och
tunt mot tunt. När du skarvar lägger du den nya flätpinnen
(brun bark) ovanpå den gamla (grön bark), bakom ett stag.
Sedan försöker du böja den nya pinnen under den gamla,
så de korsar varandra.
När du flätat färdigt 4 varv eller fl , vill du avsluta. Har du
en tunn ände avslutar du genom att stoppa ner änden
någonstans och klämmer fast den. Har du en tjock ände
klipper du av pinnen en bit efter staget. Fläta nu, på samma sätt så många band du vill ha på blomstödet… Blomstödet kommer att se väldigt risigt ut innan du slutklipper…Tänk på att varje pinne ska klämma någon annan
pinne när du slutklipper. Pinnarna ska klippas efter stagen
eller träs ner, om det går.
Jag tycker om att arbeta med de material som finns i trä gården. Därför flätade jag det här blomstödet med pil från
mitt levande pilstaket, gallrade grenar från idegran, svarta
vinbär, hägmispel och häckoxbär. Prova att fläta med det
du har i din närhet! Det är så innovationen blir till!! Ibland
kan man få material när kommunen klipper sina buskar.
Jag avslutade längs upp med ett japanskt öga. Kan du
inte det går det lika bra med ett snyggt snöre… Det finns
många olika sätt att fläta blomstöd – när du väl har örjat,
är det kul att lära sej mer… och kanske lära sej fläta ett
japanskt öga… välkommen på kurs!
Lycka till önskar evap
21
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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

Svenska Vävstolsmuseet
Glimåkra
Sommarutställningar

Ju vackrare utkrusat, ju kärare f
ästman 6 juni–18 juli- en utställning
om friargåvor och lin baserad på Per
Gustavsson samling av textila redskap. 6 juni och 11 juli är Per på museet och spinner och berättar sagor
Sashiko 25 juli–29 augusti en hyllning till ömt lagade och stoppade
kläder. Takao Momiyama visar kläder
ur sin samling

Kurser

Damast och opphämta med skälblad och dragrustning 3-7 maj
Ledare: Lillemor Johansson
Taqueté med skaftväxling
27-29 maj Ledare: Nina Floderus
Sy en quilt - använda handdukar
på nytt och nyttig sätt 12 juni
Ledare: Diane Ahnstedt
Bruksvävav för kök och bad
15–19 jun Ledare: Winnie Pousen
Tälj dej något fint
3-4 juli Ledare: Eva Persson
Nybörjarvävning 26–30 juli
Ledare: Karin Wallin
Spinn ditt eget garn 7 –8 aug
Ledare: Lena Köster
Yllevävnader, möjligheter och
beredning 25–28 aug
Ledare: Stefan Moberg
Läs mer på vavmuseum.se

Hassel på Hovdala
I samband med att uställningen Hassel på Röda Ladan på Boketorp
Hovdala Slott så arrangerass kurser i
att tälja i färsk hassel. Vi skär mönster och målar i äggoljetempera. Vegetarisk lunch tillagas tillsammans.
Verktyg finns att låna. unch och fika
ingår. Plats: Röda Ladan.
Pinndjur - Familjekurs, barn endast
i vuxet sällskap. Max 2 barn/vuxen.
Tid: 1 aug, kl. 10-16.
Kursledare: Eva Persson
Kostnad: Vuxen 850 kr, barn under
15 år 400 kr.
Käpp och vandringsstav - Familjekurs, barn endast i vuxet sällskap.
Max 2 barn/vuxen.
Tid: 5 aug, kl. 10-16.
Kursledare: Eva Persson
Kostnad: Vuxen 850 kr, barn under
15 år 400 kr.
Krympburkar - Lite mer avancerad
kurs. Tid: 8 aug, kl. 10-16.
Kursledare: Eva Persson
Kostnad: Vuxen 850 kr, barn under
15 år 400 kr.
Anmälan: Senast 1v. före kursdatum till Hovdala slottsbutik 045126 68 00
hovdalaslott@hassleholm.se

Schablonmåler 31 juli Ledare: Maria Attström, Econyans.
Lin - bråka, skäkta & häckla 14 aug. Eva Olsson från föreningen SkåneLin berättar och visar olika
redskap som använts traditionellt i
linberedning- ens alla moment.
Slamfärg – 28 aug Ledare: Maria
Attström, Econyans.
Läs mer på hovdala.se
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Ny unik distanskurs i
korgslöjd startar
våren 2021

Utbildningen arrangeras av
Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund i samarbete med
projekt Korgen Lyfter
22

Kurse
finns
janua
med

I ◊hös
St
Heda
löb
i gran

Kursen ges på distans med kursträffar på fyra olika kursorter
samt med självstudier. Kursen
avslutas i ferburari 2022.
Sista dag för ansökan: 15 maj.
Läs mer på hemslojden.org

Jag har 48 kg mycket fina ma �trasor som jag vill sälja. Trasorna
är klippta tvättade bomullstyger.
Alla är hopsydda för hand och
nystade i fina nystan Så här ser
mina mattnystan ut. Blå, rosa,
turkosa och blandade färger.
Pris 150kr/kg.
Britt-Marie Hellqvist
070-5081883

I hös
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Lärar

Fyra korgtekniker:
hedaredskorg, löbkorg,
granrotskorg, och hasselkorg

Säljes

Hemslöjdsnytt

Fler slöjdkurser på
Hovdala Slott
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HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

HEMSLÖJDENS BUTIK
Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 073-82 35 439
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se webbshop: hemslojdeniskane.se

Öppettider

Vintertid: 1 januari–15 maj. tisdag–fredag kl. 11–16 och lördag 11–15.
Sommartid: 18 maj–11 september: tisdag-fredag kl. 11–18 och lördag kl. 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.
Tillverka korgar i fyra tekniker
Kursstart 1 september 2021

I höst startar en unik distanskurs i korgslöjd. Kursen lär ut teknikerna
Hedaredskorg med träbotten, att binda halmlöb med pilskenor, revbenskorg
i grangrenar och granrötter samt skäppekorg i hassel.
Kursen ges på olika platser i landet där rätt förutsättningar och tradition
finns för just den tekniken. Kursträffar i september, oktober, november och
januari 2022 över tre dagar per tillfälle. Mellan träffarna fortsätter kursen
med uppföljning och handledning på distans.

Korgar och fåglar

Tillverka korgar i fyra tekniker

Lärare för de olika teknikerna är

Kursstart
1 september
2021 granrot och
◊ Curt Bengtsson,
hedaredskorgar.
◊ Erna-Lill Lindén,
grangrenar.
I ◊höst
startar
en unik
distanskurs
Steen
Hedegaard
Madsen,
halm- i korgslöjd. Kursen lär ut teknikerna
Hedaredskorg
med träbotten, att binda halmlöb
revbenskorg
löb.
◊ Joakimmed
Lilja,pilskenor,
hasselkorgar.
i grangrenar och granrötter samt skäppekorg i hassel.

I butiken har vi pilekorgar flätade v Maria och
Ann-Marie Jönsson från Marieholm samt
spånkorgar av Björn Majors från Laknäs norr om
Tällberg. Perfekt för våren och sommarens
utflykter eller som förvaring hemma Korgarna
håller i många, många år och blir bara vackrare ju
mer de används.

Förkunskaper:
Du som
söker
Ansökan:
Du ansöker och
medtradition
ett
Kursen
ges på olika
platser
i landet där
rätt förutsättningar
behöver
ha viss
från Kursträffar
att tälja, i personligt
där dunovember
berättar och
finns
för just
den vana
tekniken.
september,brev
oktober,
slöjda i2022
trä eller
korgar.
du träffarna
vill gå kursen
och styrker
januari
övertillverka
tre dagar
per tillfälle.varför
Mellan
fortsätter
kursen
att du har de rätta förkunskaperna.
med uppföljning och handledning på distans.
Studietakt: Kvartsfart, totalt
200 timmar
110 timmarärär
Ställ ansökan till:
Lärare
för de varav
olika teknikerna
◊lärarledda.
Curt Bengtsson, hedaredskorgar. ◊agneta.carlson@hemslojden.org
Erna-Lill Lindén, granrot och
senast
15 maj. Därefter sker
grangrenar.
◊Antal
Steen
Hedegaard
platser:
8-10 Madsen,
deltagare.halm- antagningen.
löb.
◊ Joakim Lilja, hasselkorgar.
Kostnad: 4500:- exklusive
Läs mer på www.hemslojden.org
materialkostnad.
Förkunskaper: Du som söker
Ansökan: Du ansöker med ett
behöver ha viss vana från att tälja,
personligt brev där du berättar
Kursen arrangeras av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och
slöjda i trä eller tillverka korgar.
varför du vill gå kursen och styrker
projektet Korgen lyfter.
att du har de rätta förkunskaperna.
Studietakt:
Kvartsfart,
totalt
Korgen
lyfter drivs
av hemslöjdskonsulenter
vid Östergötlands läns
200 timmar varavSkånes
110 timmar
är
Ställoch
ansökan
till: museum
hemslöjdsförening,
hemslöjdsförbund
Sörmlands
och
genomförs med stöd från Nämnden föragneta.carlson@hemslojden.org
hemslöjdsfrågor och
lärarledda.
Riksantikvarieämbetet.
senast 15 maj. Därefter sker
Antal platser: 8-10 deltagare.
antagningen.
Kostnad: 4500:- exklusive
materialkostnad.

Snidade fåglar i trä av Leif Lundberg från Motala.
Finns som rödhake eller koltrast. Alla är lite olika
i sitt uttryck, de finns stående eller liggand .
Rödhaken finns ven på pinne för att sätta i en
blomkruka.

Läs mer på www.hemslojden.org

Kursen arrangeras av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och
projektet Korgen lyfter.
Korgen lyfter drivs av hemslöjdskonsulenter vid Östergötlands läns
hemslöjdsförening, Skånes hemslöjdsförbund och Sörmlands museum
och genomförs med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor och
Riksantikvarieämbetet.
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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

