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

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

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

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

Staden Malmös Hemslöjdsförening 
ordf. Maria Vieweg 
stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Söderslätts Hemslöjdsförening 
ordf. Lotta Pettersson 
lottemipettersson@gmail.com

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

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

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

Adress: Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10, 261 35 Landskrona

E-post: info@hemslojdeniskane.se

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

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

Kalle Forss, hård slöjd, barn och unga 
070-269 99 85 kalle.forss@hemslojd.org

Sofia Månsson hård slöjd, kommunikation 
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojd.org

Ekonomi
Johanna Karlsson, ekonomiassistent 
johanna.karlsson@hemslojd.org

Hemslöjdens butik i Landskrona
Hemslöjden Skåne AB

Nätbutik: hemslojdeniskane.se

Adress: Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10, 261 35 Landskrona

Tel: 073-82 35 439 
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se

Anna Wahlstedt, butikschef

KONTAKT

Hitta oss på nätet 
Många av föreningarna har egna Facebooksidor och Instagramkonton. 

Hemslöjdens butik och hemslöjdskonsulenterna finns på Instagram under @hemslojdeniskane

Hela den skånska hemslöjdsorganisationen hittar du gemensamt på Facebook på hemslojdiskane

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

Skånes Hemslöjdsförbund 
Förbundet är en paraplyorganisation för 
lokalföreningarna, arbetsgivare åt konsulenterna samt 
ägare av Hemslöjden Skåne AB. 

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

HEMSLÖJDS
NYTT#3/2021

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

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

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

Utgivning: Hemslöjdsnytt är ett 
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.

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

Nästa nummer: Nummer 4/2021  
utkommer i mitten av oktober. 
Material lämnas senast 
13 september till Skånes 
Hemslöjdsförbund eller mailas till 
redaktören, se adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Malmö

13 
sept

deadline
 hemslöjdsnytt 

nr 4/2021

På omslaget: Utställningen Älskade Korg! visas på Österlens Museum,  
Simrishamn fr.o.m 18 september. Läs mer på sidan 6. Foto: Linnea Rundgren
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KONSULENTERNAS KOLUMN

KONSULENTERNA...
har ordet.

En tid med korgar
Vilken konstig tid vi just upplevt, och befin-
ner oss i! Ni vet förstås vad jag menar… japp, 
covid-19. Inget och ingen är opåverkad. För 
oss som arrangörer (hemslöjdskonsulenter, 
butik och föreningliv) så har det varit en  
cirkus av inställda evenemang, ombokningar, 
avbokningar, påbokningar… Men också 
mycket positivt. Vi har tvingats prova nya 
vägar och fått ett nytt sätt att tänka med 
videokonferenser, digitala slöjd-workshops, 
livestreamade föreläsningar… Det digitala 
kan förstås aldrig ersätta mötet i verkligheten 
men vi har lärt oss att det kan komplettera! 
   Själv hade jag, när pandemin började, just 
beviljats projektpengar för att bl.a. dokumen-
tera korgmakare. Men så var det ju plötsligt 
allt annat än lägligt, att åka runt i landet och 
träffa och filma slöjdare i arbete. Vi startade i 
därför istället en videokanal på Youtube med 
en samtalsserie där vi pratar med intressanta 
människor om just korgar och korgtillverk-
ning. Sök efter Korgen Lyfter på YouTube så 
hittar du. Vi möter t.ex. välkände korgma-
karen Steen Madsen som tar oss med på en 
korgresa genom historien. I ett annat avsnitt 
berättar hemslöjdskonsulent Kalle Forss, om 

pil som korgflätningsmaterial, och hur man 
planerar, skördar och förbereder sitt material. 
   Gillar du korgar? Då kan du delta i ett 
annat digitalt projekt som jag arbetar med 
just nu. 17 augusti, kl. 18–19 är du välkom-
men till en Zoomträff om korgar. Jag kom-
mer då att kort berätta om projekt #delakor-
gar. Sedan får alla som deltar några minuter 
var för att lyfta fram en korg, ställa frågor 
eller berätta ett minne om den eller liknande. 
Hela samtalet spelas in och kommer att 
användas i vårt dokumenterande kring korgar 
i projektet. Maila till sofia.mansson@hemslojd.org 
så får du länk till mötet.
   Varför så mycket korgar? Korgar är enligt 
mig en så fantastisk kombination av form och 
funktion. Tekniken med att binda och fläta 
korgar har följt oss människor genom hela 
vår historia. Den föddes ur vårt behov av att 
förvara och bära mat och förnödenheter, och 
är en äldre teknik än t.ex. kunskapen om att 
tillverka keramiska kärl. Korgteknikerna 
har sett ungefär samma ut, över hela världen 
genom alla tider, endast materialen skiljer 
sig åt, eftersom man har utnyttjat det man 
har haft tillgång till lokalt. Om detta kan du 
höra Steen Madsen berätta och visa exem-
pel på i ovan nämnda podd. Eftersom Sverige 
är ett geografiskt avlångt land så har vi väl-
digt många olika korgtraditioner men tyvärr 
är det färre och färre slöjdare som ägnar sig 
åt korg. Min förhoppning är att vi genom att 
under några år sätta fokus på korg och korg-
kunkap, ska kunna inspirera och skapa för-
utsättningar för ett ökat intresse för korgtill-
verkning! 

Sofia Månsson 
hemslöjdskonsulent i Skåne

P.S. Har ni förresten läst och sett att arkeolo-
ger, i en grotta i Israel under våren hittat en 
helt intakt korg som de daterat till 10.000 år 
gammal! Totalt bevarad i den torra luften ser 
den ut att vara tillverkad igår. Tänk vilken 
liten tid vi lever, med tanke på att den slöjd vi 
gör kan leva kvar i tusentals år...

AKTUELLT
Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

AKTUELLT

Translated Patterns 
Hannah Streefkerk
12 juni–4 sept, Hemslöjden i Skåne
Hannah Streefkerks arbeten består av installatio-
ner 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 mil-
jöfrågor 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? 

HASSEL
biologi, historia & slöjd

Hassel – biologi, historia & slöjd
1–31 augusti, 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 slöjd-
material till korgar, käppar, tunnband, staket, 
verktygsskaft, handtag och som material till 
svarvning och täljning. 
I samarbete med Hovdala Slott

För dig som inte har möjlighet att se utställningen på 
Hovdala slott i sommar så finns en filmad visning av  
utställningen från när den visades i Landskrona hösten 
2020. Se hemslojdeniskane.se/foredrag
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AKTUELLT AKTUELLT

#delakorgar –
en utställning och ett filmprojekt
11 sep–13 nov, Hemslöjden i Skåne
#delakorgar är en utställning att titta på och 
delta i. Vi vill både visa upp och dokumentera 
korgens relevans och användning idag, just 
nu. Därför kan alla som vill lämna in en egen-
gjord korg eller ett filmklipp där du pratar om 
en korg som betyder något för dig. 

Visa upp korgar på film 
Dela med dig av ditt bästa korgminne, din 
mest praktiska korg eller något annat korg-
relaterat genom att filma ett litet klipp med 
din mobil där du berättar om just din korg. 
Filmklippet skickar du, senast 15 augusti, till 
korgar@hemslojdeniskane.se Alla filmer redigeras 
sedan ihop och kommer att visas både på 
nätet och i utställningen.

Ställ ut korgar på Hemslöjden
Har du gjort en korg någon gång? Vi vill gärna 
ställa ut den hos oss under hösten. Sista dag 
för att lämna in korgar är 15 augusti. 

Läs mer på hemslojdeniskane.se/delakorgar

#delakorgar 
Österlens Museum, Simrishamn

En del av Region Sörmland
Skånes Hemslöjdsförbund

FLÄTAT
BUNDET
VRIDET

Älskadekorg
En utställning om korgens  historia,   
framtid och vårt förhållande till ett  

av världens äldsta hantverk. 
18 september 2021 – 30 januari  2022

 

Älskade Korg! 
Österlens Museum, Simrishamn 
18 sep 2021–30 jan 2022
Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfi-
kenhet 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 och 
fyller korgen en funktion i vårt moderna 
samhälle? Här lyfts korgen utifrån perspektiv 
som materialkännedom, teknikkunskap och 
historia. Utställningen visar en stor mängd 
korgar, material och korgtekniker från olika 
delar av Sverige tillsammanse med filmer och 
dokumentationer. När utställningen visas på 
Österlens Museum kompletteras den med kor-
gar från museets samlingar samt med korgar 
från lokala skånska korgslöjdare. 

För programaktiviteter, kurser och annat som 
arrangeras i samband med utställningen i 
Simrhishamn se hemslojdeniskane.se/Simrishamn

Älskade korg är producerad av Skånes Hemslöjdsför-
bund i samarbete med Sörmlands Museum och Öster-
götlands Läns Hemslöjdsförening. Läs mer på  
korgenlyfter.se

Korghöst!
I höst fortsätter satsningen på korgar i Skåne. Två 
korguställningar visas parallellt, i våra lokaler i 
Landskrona och på Österlens Museum i Simris-
hamn.  

En jurybedömd vandringsutställning med 
handgjord form – här och nu!
Tredje omgångens inlämnade bidrag är nu 
utvalda och utställningen invigs 17 juni och 
visas till 22 augusti på Form/Designcenter 
i Malmö. I samband med invigningen delar 
Skånes Hemslöjdsförbund och Malmö 
Industriförening ut  stipendier till två av 
utställarna. 
Skånes Hemslöjdsförbunds stipendium delas 
ut till Lena Palenius för sitt verk Sagokudden 
där hon på ett personligt sätt följer och för-
nyar en lång skånsk tradition av berättande 
broderi. Vi känner igen kompositionen inspi-
rerad av äldre jynnen där motiv myllrar inom 
formens strikta hörn. Stygnen rör sig fritt och 
flödigt i en förnyad färgskala och med måle-
risk nålföring. Sagokudden är en fortsättning 
på en traditionell berättelse med upphovsma-
karens, och vår tids, individuella språk. 
Utvalt i Syd arrangeras i samarbete med  
Form/Designcenter Malmö och Konsthantverkcentum. 
Läs mer på utvaltisyd.se

Visa din textil 
Har du textilier hemma där du funderar över 
ålder, teknik, material och kanske var den 
kan vara tillverkad? I höst har du chansen 
att komma till Hemslöjden i Landskrona och 
kanske få svar på dessa frågor. Då kommer 
textilslöjdskonsulenterna Annhelén Olsson 
och Anna-Lisa Persson finnas tillgängliga för 
textil konsultation. 
Tid: 9 sep, kl. 15-18
Plats: Hemslöjden i Skåne Landskrona
Obs. vi gör inga ekonomiska värderingar. 

Spinnträffar
Efter ett långt uppehåll hoppas vi på att 
kunna köra igång spinnträffarna till hösten 
igen.
Tid: 18 sep, 16 okt, 6 nov och 11 dec, kl. 11–14
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Är du intresserad av att vara med på maillis-
tan för spinnare hör av dig till hemslöjdskon-
sulent Anna-lisa.persson@hemslojd.org 

Är du intresserad av att spinna? Missa 
inte kursen Spinna lin som Skånes 
Hemslöjdsförbund anordnar 13–14 nov

Textila mönstervandringar –
digital visning och föredrag
Under våren visade vi en utställning med 
textilier ur Hemslöjdens samlingar, vävda på 
17 och 1800–talet samt inlånade Orientaliska 
textilier. Hann du inte se den?   
På hemslojdeniskane.se/foredrag finns bla tre spän-
nande textila föredrag med anknytning till 
utställningen som du kan ta del av:

Hemslöjdskonsulent Annhelén Olsson 
berättar och visar utställningen Textila 
Mönstervwandringar
Gunvor Johansson föreläser om Skånska 
textilier.
Raija Öhrstedt föreläser om Orientaliska 
textilier.
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Anmälningar
Du anmäler dig på hemslojdeniskane.se/kurser. När du gjort din anmälan får du inom någon minut en bekräftelse 
på att vi tagit emot din anmälan. Får du inte det så kan du först titta om den ligger i din skräppostlåda, i andra 
hand kontaktar du 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.

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. 

pa vackra fållar, spetskanter och 
bårder och hur du med hålsöm 
kan smycka kläder och annat. 
Lärare: Zanne Puchleitner
Tid: 25–26 sep, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast  10 sep

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, grensaxar, svarvstål, 
bildhuggarjärn och yxor. 
Lärare: Benjamin Holm
Tid: 25–26 sep, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast 10 sep

Folkdräktssömnad O och L
2 olika terminskurser
Du väljer själv vad du vill sy. 
Antingen kan du sy till din folk-
dräkt 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. Kontakta Gillis innan 
kursen startar för att diskutera 
vad du behöver för material.
Lärare: Gillis Jimheden
Onsdagskursen: 25 aug, 22 sep, 
20 okt, 3 nov, 24 nov, 1 dec, 
kl. 12.30–17
Lördagskursen: 28 aug, 25 sep, 
23 okt, 20 nov, 11 dec, 
kl. 9.30–15.30
Plats: Bygdegården i Förslöv 
Kostnad: 3.300 kr, material till-
kommer 
Anmälan: senast 10 aug

Hålsömsbroderi
Helgkurs
Nu har du möjlighet att lära 
dig hålsöm, som tidigare an-
sågs vara en av de allra finaste 
typerna av handarbete.  Under 
kursen kommer du att lära dig 
grunderna och den passar för 
den som inte broderat hålsöm 
tidigare. Du kommer lära dig sy 
olika enkla variationer och hur 
du väljer mönster och material 
för ditt projekt. Vi kommer titta 
på hur du med hålsöm kan ska-

Dekorera på stickat
Dagkurs
Du kommer att lära dig app-
licera ett fast materiel (tyger 
och band) så det sammanfaller 
snyggt med ett elastiskt stickat 
material. Vi arbetar med de 
stygn som är lämpliga för detta, 
lyfter fram vilken teknik och 
vilken process som möjliggör ett 
fint resultat. Genom att använda 
olika tyger och band i material, 
pärlor och trådar i olika grov-
lekar kan du leta dig fram till 
ditt uttryck både då det gäller 
färger och struktur. Detta app-
liceras på ett stickat material. 
De fantastiska dekorationerna 
på de traditionella spedetröjorna 
är din inspirationskälla och alla 
erbjuds göra sin alldeles egna 
tolkning av dessa; vad vill du 
lyfta fram, vad inspirerar dig? 
Det är bra om du har erfarenhet 
av att sy enklare stygn.
Lärare: Inger Ohlsson
Tid: 3 okt, kl. 10–16
Plats: Kulturen i Lund
Kostnad: 850 kr
Anmälan: senast 17 sep

Kursledarpresentation: Inger Olsson 
har i drygt 20 år undersökt och ska-
pat en nyproduktion av den skånska 
Spedetröjan. Inger är flitigt anlitad 
som kursledare och föredragshålla-
re. I sin mission finns en stor önskan 
att föra kunskapen om denna vack-
ra tröja vidare. Hon driver företaget 

Hönsestrik
Helgkurs
Hönsestrik 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 po-
litiska budskapen. Under senare 
år har Hönsestrik hittat nya ut-
tryck i gerillaslöjden. Hönsestrik 
är ren okynnesstickning, utan 
pekpinnar och där du har möjlig-
het att släppa loss och frossa i 
färger och mönster och fylla din 
stickning med eget innehåll. 
Lärare: Anna Bauer
Tid: 16–17 okt, kl. 10–16
Plats: Kulturen i Lund
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast  1 okt

Kursledarpresentation: Anna Bau-
er är textilkonstnär utbildad på Hög-
skolan för Design och Konsthant-
verk, bosatt och verksam i Göteborg. 
Har gett ut böckerna Hönsestrik a 
love story och Hönsestrik forever på 
Roos & Tegnér förlag. 

Rotslöjd i björkrötter
Helgkurs
Under kursen kommer vi att 
lära oss grunderna i att slöjda 
med björkrötter. Du kommer 
sedan att kunna börja på ett litet 
föremål och välja mellan några 
enkla bindningar, Bra att veta 
är att rotbindning är en långsam 
teknik. Genomgång av rotslöj-
dens historia, rensa en nyuppta-
gen rot, hur en rot delas, hur du 

att vika en modell i kartong, och 
sedan skära till lädret.
Lärare: Mikael Hellner
Tid: 9–10 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast 24 sep

Löbbindning
Helgkurs
Löbbindning, eller spiralbind-
ning är en teknik som förr 
användes vid tillverkning av 
bl.a. förvaringskärl, bikupor, 
halmskor och även likkistor. 
Tekniken var särskilt vanlig i 
Skåne och på Jylland. Det går 
till så att man binder samman 
knippen med råghalm varv efter 
varv med hjälp pil-, hassel- eller 
rottingskenor. 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 grun-
den - klyva och hyvla dem. 
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 16–17 okt, kl. 9–16
Plats: Österlens museum
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast 1 okt

IngerOhlssonDesign och Facebook- 
gruppen Vi som har eller önskar att 
vi hade en Spedetröja.

Broderi och tryck
Helgkurs
I kursen kombineras enkla tex-
tiltrycksmetoder 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, kors-
stygn, 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 tidigare.
Lärare: Lena Håkansson
Tid: 9–10 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast 24 sep

Lädersömnad
Helgkurs
Grundkurs i handsömnad i läder 
- sömnadsteknik, verktygsan-
vändning, färgning och ytbe-
handling och putsning av möns-
ter. Du börjar med provsömnad 
och att sy till exempel ett enkelt 
fodral eller bälte. Därefter kan 
du utveckla egna idéer genom 

anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser

HÅLSÖMSBRODERI DEKORERA PÅ STICKAT LÖBBINDNING
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skarvar en rot. Kursen fungerar 
bra för nybörjare och kräver just 
ingen armstyrka, självklart är 
de med lite erfarenhet också 
välkomna. 
Lärare: Birgitta Björling-
Ottosson
Tid: 23–24 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast 8 okt

Kursledarpresentation: Birgitta  
Björling-Ottosson har slöjdat med 
björkrötter sedan 1981 och lärt sig 
av Sven-Olof Öst och Ellen Kitok  
Andersson, legendarisk rotslöjdare.

Spinna lin
Helgkurs
Lin - denna älskade spånads-
växt! De böljande blå fälten 
liknar inget annat. Kanske har 
du deltagit i 1KVMLIN och har 
eget lin att bereda, eller är du 
bara nyfiken på att lära dig. Att 
spinna lin är en rolig utmaning 
och blir fantastiskt vackert i 
alla former. Under helgen går 
vi igenom linberedning och hur 
man tar tillvara både blånor och 
långlinet. Vi pratar om olika 
linfästen och att våtspinna eller 
torrspinna. Det en är grundkurs 
för dig som vill ha en grund i 
att spinna lin. Det är en fördel 
om du har spunnit på spinnrock 
innan. Vi kommer även att texta 
att spinna på slända. 
Lärare: Lina Sundberg
Tid: 13–14 nov, kl. 10-16

Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast  29 okt

Flerfärgsvirkning
Helgkurs
Flerfärgsvirkning ger dig möjlig-
het att leka med mönster och fär-
ger. Tekniken virkas oftast runt 
med fasta maskor med nedtag i 
bakre maskbågen. Den passar 
därför bra till handledsvärmare, 
påsar, väskor och mössor virkade 
i tunt ullgarn. Du får lära dig 
teknikens grunder och ritar ditt 
eget mönster till exempelvis 
handledsvärmare eller påsar. 
Inspiration hämtar du från folk-
lig virkning och broderi- och kor-
stygnsmönster. Bildvisning och 
lite virkhistoria blir det också. 
Du behöver kunna grunderna 
i virkning; kedjemaskor, fasta 
maskor och smygmaskor.
Lärare: Åsa Stentoft
Tid: 23–24 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast 8 okt

Kursledarpresentation: Åsa Sten-
toft arbetade tidigare som länshem-
slöjdskonsulent i Skåne och har ett 
stort kunnade och intresse för virk-
ning.

Karvsnitt
Helgkurs
Under alla tider världen över har 
människor dekorerat bruksföre-
mål på olika sätt. Skålar, skedar, 
burkar och verktyg har fått 
skurna mönster och också ofta 
målats. Under kursen kommer 
vi att undersöka olika sätt att 
smycka slöjdalster i trä. Vi tittar 
på karvsnitt, kolrosing, färger 
och andra sätt att ändra utse-
ende på, med bland annat kaffe, 
eld, vinäger och rost. Vi kommer 
arbeta med olika sorters kni-
var och tala om dess respektiva 
fördelar. Viss knivvana är bra, 
men inget måste. Ta gärna med 
ett eget föremål om du har något 
du vill dekorera. Annars finns 
övningsmaterial på plats. 
Lärare: Sebastian Ungh
Tid: 13–14 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1.700 kr
Anmälan: senast 29 okt

anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser

PILEKORGSFLÄTNING

FÖRENINGARNA / Helsingborgs Hemslöjdsgille 

FÖRENINGARNA
I Skåne finns sju lokala hemslöjdsföreningar som du kan bli medlem i. 

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. 

Tid: sön 5 sept, kl. 10–14
Plats: meddelas senare
Kostnad: medlem 250 kr, övriga 
300 kr
Ta gärna med: 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 kursav-
giften). Material till mall 40 kr 
tillkommer
Anmälan: senast 29 aug till  
rasmusson.eta@gmail.com  
072-552 22 16 

Kulturarvshelgen på 
Fredriksdal
Vi planerar att delta i Kul-
turarvshelgen 10–12 sep, på 
Fredriksdal. Mer information 
kommer i medlemsbrev och i 
Kalendariet. Håll utkik.

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 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 
till vantar, sockor, mössor och 
pulsvärmare.
Ledare: Anna-Clara Lindén
Tid: lör 18 sep och 2 okt, kl. 
11–16 
Plats: Meddelas senare
Ta med: tvåtrådigt ullgarn i olika 
färger, strumpstickor 2½ eller 
3, beroende på handlag och öns-
kemål om stickfasthet. En stor 
säkerhetsnål är också praktiskt 
att ha.
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 350 kr
Anmälan: senast 11 sep till  
annaclara_linden@hotmail.com  
042-21 19 03

Borstbinderi
Vi provar på grunderna i 
borstbinderi. Du hinner göra 2-5 
borstar under dagen.
Ledare: Annika Bonthron
Tid: lör 23 okt eller sön 24 okt,  
kl. 10–16
Plats: Meddelas senare
Kostnad: medlem 350 kr, ö 
vriga 400 kr
Material till en borste ingår,  
material till fler borstar kan 
köpas av ledaren. 
Anmälan: senast 17 okt till  
annakarin@drlie.se 

Slöjdkafé på 
Stadsbiblioteket
Vi inspirerar och hjälper varan-
dra. Nybörjare eller proffs - alla 
är välkomna!
Tid: mån 30 aug, tis 21 sep,  
ons 13 okt, tor 4 nov, mån 22 nov 
och tis 14 dec, kl. 17–19
Plats: Stadsbiblioteket
I samarbete med Stadsbiblioteket

Skapa ett unikt kuddfodral
Tillsammans skapar vi person-
liga och unika kuddfodral av 
återbrukat material. Ta gärna 
med dig kära textilier som t.ex. 
handdukar, spetsar och klädes-
plagg 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 kudd-
fodral. Inspirationsmaterial finns 
på plats och du kan också se vad 
andra har gjort på Instagram-
konto tellmeyour.stories. 
Ledare: Ann-Charlotte Larsson

FLERFÄRGSVIKNINGROTSLÖJDHÖNSESTRIKK
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 Hemslöjden Malmöhus  Hemslöjden Malmöhus

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

Instagram @hemslojdenmalmohus
Facebook facebook.cm/hemslojden-malmohus

Stickkafé i Landskrona
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Tid: tor jämna veckor med start 
vecka 36, kl. 17–20, inget stick-
kafé v. 46
Kostnad: 30 kr, ingen föranmä-
lan. Barn och ungdomar gratis i 
vuxnas sällskap
Mer info:  
anna.olsson.textil@gmail.com

Skärtorsdag
Vi fortsätter med våra populära 
familjeträffar där vuxna, barn 
och ungdomar täljer tillsam-
mans. Det blir bl.a. blomsterpin-
nar, potatisstickor, knopplist eller 
ta med redan påbörjade alster.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tor 19 aug, 16 sep, 14 okt,  
25 nov, 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: senast en vecka före till 
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

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: 11 sep, 2 okt, 23 okt, 20 nov 
och 4 dec, kl. 11–13
Plats: Limhamns bibliotek, 

Odeng. 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar är välkomna 
tillsammans med vuxen
Mer info: 070-668 39 75 
ingrid.rune.carlsson@telia.com  

Kallfärgning av garn
I denna workshop får vi under 
tre timmar möjlighet att kall-
färga ull/silkegarn med reaktiva 
färger. En lek med färg på ett en-
kelt sätt. Du hinner färga minst 
3 garnhärvor. 
Ledare: Lisa Linkvarn
Tid: sön 19 sep, 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, om bl.a. garn, 
kommer vid anmälan.
Anmälan: senast 9 sep till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

GarnGille i Lund
Garn kan användas till mycket. 
Vi som gillar garn ses och 
inspirerar varandra . Ta med 
ditt projekt: broderi, stickning, 
virkning, knyppling, bandväv-
ning, spinnrock, slända, lappa 
och laga. Sitt ner och jobba på 
det, samtidigt som du kan få tips 
på något nytt garnprojekt. 
Tid: sön 19 sep, 24 okt, 21 nov  
och 12 dec, kl. 13.30–15.30

Plats: Utsikten på Lunds stads-
bibliotek, S:t Petra kyrkog 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar välkomna 
tillsammans med vuxen
Mer info: ullamberg@icloud.com 
070-263 48 25
I samarbete med Lunds stadsbibli-
otek

Broderitisdag
Kom och brodera med oss! Är 
du nyfiken på nya stygn? Vi 
utökar vårt bestånd av stygn 
tillsammans i en egentillverkad 
stygnbok! Vill man fortsätta på 
ett eget broderi i likasinnades 
sällskap är man också hjärtligt 
välkommen. Vi delar med oss av 
tips och trix när det gäller bro-
deri samt gör någon kombinerad 
stygnövning ibland.
Ledare: Kate Warell
Tid: tis 21 sep, 5 okt, 19 okt, 2 
nov och 30 nov, kl. 18–20. (obs v. 
46 utgår).
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 100 kr / tillfälle. Barn 
och ungdomar upp till 16 år gra-
tis i sällskap med vuxen
Anmälan: senast en vecka före 
varje broderitillfälle till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Monotypi med gelatin 
tryckblock / gelli plate
Monotypi är en konstgrafisk 
tryckteknik där varje tryckbild 
är unik. Tekniken är speciell, 
man vet aldrig hur det ska bli 
innan man börjar. Det gäller att 
släppa kontrollen lite och bara 
följa med! Du kan trycka på 
papper och även på textil. Vi lär 
oss grundprinciperna i tekniken: 
hur man väljer färg, hur man 
tillverkar gelatin tryckblock 
själv. Vi använder växter för att 
få fina mönster och när kursen är 
slut har vi en sydd bok med fina 
pärmar.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: lör-sön 25–26 sep, kl. 10–15
Plats: Gamla Kyrkog. 21,  
Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr,  
övriga 1.350 kr, inkl. material
Anmälan: senast 27 april till  
annsofie.magner@me.com  
073-3421854

Stickteknikhelg 
Räta och aviga från början till 
slut. För dig som kan sticka men 
känner dig som novis. Välj rätt 
uppläggning till dina olika  stick-
projekt. Få till en snygg avslut-
ning. På lördagen går vi igenom 
lite olika uppläggningar och vad 
de är lämpliga till. Samtidigt går 
vi igenom olika kantmaskor. På 
söndagen gör vi detsamma gäl-

lande avmaskningar/-slut.
Ledare: Christina Hallberg
Tid: 2–3 okt, kl. 10–14
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr,  
övriga 1.400 kr
Ta med: 8-10 strumpstickor eller 
rundsticka och passande garn, 
måttband och sax.
Anmälan: senast 26 sep till  
chrishallberg@hotmail.com  
070-964 69 97

Silversmide – helgkurs 1
Ni kommer att få prova på några 
roliga tekniker för att göra en 
ring, armband, länk eller kedja. 
Du får även lära dig om maskin 
och verktygs hantering, samt 
sågning, slipning och lödning. 
Kreativitet och handens arbete 
förenar ett genuint hantverk.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 9–10 okt, kl. 10–15
Plats: Gamla Kyrkog, 21,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr,  
övriga 1.350 kr, silver tillkommer
Ta med: Förkläde. Mer info kom-
mer vid anmälan.
Anmälan: senast 1 okt till  
annsofie.magner@me.com

Sticka strumpor 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: 16–17 okt, kl. 10–15
Plats: Gamla Kyrkogatan 21, 
Landskrona
Kostnad: medlem 1.250 kr,  
övriga 1.400 kr
Ta med rundsticka 80-100 cm, 
garn, sax och måttband
Anmälan: senast 7 okt till
annsofie.magner@me.com   
073-3421854

Borstbindning
Kom och lär dig att sätta borstar! 
Under en dag lär du dig grund-
läggande borstbindning, borst/
borstbindarhistoria, vilka natur-
material som används och deras 
härkomst.
Ledare: Ronnie Axelsson med 
Borstbindarakademin
Tid: sön 31 okt, kl. 11–16
Plats: Gamla Kyrkog. 21, Lands-
krona
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 
450 kr, barn och ungdomar gratis 
i sällskap med vuxen. Material 
till borstar finns att köpa på 
plats. 
Anmälan: senast 22 okt till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54
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Staden Malmös HemslöjdsföreningHemslöjden Malmöhus / MittSkånes Hemslöjdsförening 

MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

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

Christel Olsson v. ordf.  
tar emot kursanmälningar  
070-567 44 63  
olsson.christel@telia.com

Gilla vår facebook-sida MittSkånes Hemslöjdsförening

Staden Malmös
Hemslöjdsförening

hemslojden.org/stadenmalmo

facebook.com/StadenMalmosHemslojd

Maria Vieweg ordf. 

Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

Kolla gärna facebook.com/pg/
StadenMalmosHemslojd/events/
för aktuell info och ev ändringar.

Enligt Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer ber vi dig att 
stanna hemma från alla aktiviteter 
om du har förkylningssymptom.

möjlighet att testa på skyttel 
också. 
Ledare: Anne-Marie Abild  
Jørgensen
Tid: tis 14 sep, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center,  
Lilla Torg 9, Malmö
Kostnad: medlem SMHF 75kr, 
övriga 200 kr, inkl material
Anmälan: endast via Tickster - 
först till kvarn gäller. 
Mer info:  
stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Inspirationskväll – täljning
Välkommen på en inspirations-
kväll med täljning som tema! 
Under kvällen kommer du 
att få lära dig grundläggande 
täljgrepp och påbörja en sked i 
färskt virke. Kvällens inspiratör 
Siri Knaevelsrud kommer även 
visa hur man går tillväga för att 
yxa ut ett ämne och berätta om 
vilka träslag som är lämpliga 
att tälja i, var man hittar virke 
och en massa annat matnyttigt. 
Siri är en van träslöjdare och 
har tidigare hållit kurser hos 
Hemslöjden, Naturkompaniet 
och Folkuniversitetet.
Ledare: Siri Knaevelsrud
Tid: tis 13 okt, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center,  
Lilla Torg 9, Malmö
Kostnad: medlem SMHF 75kr, 
övriga 200 kr. Materialkostnad 
tillkommer, 100 kr betalas på 
plats.
Anmälan: endast via Tickster - 
först till kvarn gäller. 

Hemslöjdens dag
Öppet hus - Spinna och väva i 
litet format. Liten plats hemma 
behöver inte betyda att spinna 
och väva är uteslutet! Under 
dagen får du möjlighet att pröva 
att spinna ull och lin, med slända 
och spinnrock samt att väva i 
bordsvävstolar av olika model-
ler. Medlemmar från Vi vävare 
i Skåne, Föreningen Skånelin 
och Staden Malmös hemslöjds-
förening visar olika verktyg och 
tekniker. Det blir vävgarns för-
säljning och Skånes Lincentrum 
i Knutstorp säljer sina produkter. 
Varmt välkommen - kom och 
slöjda med oss!
Tid: lör 4 sep, kl. 10–15, kom när 
du vill och stanna så länge du vill
Plats: STPLN, Stapelbäddsg. 3,  
V Hamnen, Malmö 
Ingen kostnad, fika finns att 
köpa
I samarbete med Vi vävare i Skåne 
och Föreningen Skånelin

Inspirationskväll – Frivolitet
Välkommen på en inspira-
tionskväll med tema Frivolitet. 
Frivolitet är ett hantverk som 
utförs med en liten skyttel där 
man gör enkel- eller dubbelknu-
tar, och detaljer med picot (en 
ögla mellan knuterna). På denna 
inspirationskväll presenteras två 
tekniker: frivolitet med skyttel 
och frivolitet med nål. Vi kommer 
att jobba med nål, men det finns 

Workshop – skarvsöm
Av dina överblivna ylletygbitar 
syr vi denna söndag en börs med 
knäppe. Skarvsöm ger dig möjlig-
het att ta tillvara dina småbitar 
av ylletyg och lapptekniken här-
stammar ända ifrån 1700-talet.
Ledare: Agneta Möller 
Tid: lör 13 nov, kl. 10–16
Plats: Gamla Kyrkog. 21,  
Landskrona
Kostnad: Medlem 450 kr, övriga 
550 kr. Visst material kan köpas 
på plats till självkostnadspris.
Ta med: ylletygbitar i olika färger, 
tyg att fodra med, börsknäppe 
(finns att köpa i välsorterade 
hobbybutiker eller över nätet) 
spetsig nål, ev knyppeltråd eller 
annan stark tråd att sy med och 
en liten vass sax.
Anmälan: senast 4 nov till  
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

Silversmide – helgkurs 2
Utifrån egna önskemål lär du 
dig olika metoder och tekniker 
för tillverkning av smycken.Ni 
kommer att få designa, lära er 
avancerad lödning, laga och om-
arbeta gamla silversmycken och 
silverskedar om ni har några.
Tid: 13–14 nov, 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 5 nov till 
annsofie.magner@me.com

Världsbroderidagen
Den 30 juli firas världsbro-
deridagen. Ta ett foto på ditt 
broderiarbete och dela det på 
vår facebook-sida Mittskånes 
hemslöjdförening. Kanske blir 
det en fysisk träff, håll utkik i 
våra sociala medier.

Uppstartsträff för 
Brodööserna
Brodööserna är ett gäng som 
har träffats sedan hösten 2016 
och broderat tillsammans. Vi 
har broderat fritt efter givna 
teman. Vill du vara med och 
utforska stygnens magiska 
värld med oss? Vi testar några 
enkla, några kluriga och några 
avancerade stygn. Var och en 
efter egen förmåga och intresse. 
Vi har plats för fler i vårt glada 
gäng. Vid detta första möte träf-
fas vi utomhus.
Ledare: Christina Rassmus  
och Christel Olsson
Tid: mån 30 aug, kl. 18
Plats: Meddelas vid anmälan 
Ingen kostnad 
Anmälan: senast 23 aug till  
olsson.christel@telia.com 

Slöjdkafé Stick in!
Slöjdkafé Stick in! återuppstår på 
Eslövs stadsbibliotek till hösten. 
Med gott om plats och avstånd 
mellan varandra kan vi ses med 
våra olika handarbeten igen och 
koppla av över en kopp kaffe/te.
Ledare: MittSkånes Hemslöjds-
förening, Eslövs bibliotek och 
Garnlycka
Tid: Första tor i månaden  
5 aug, 2 sep, 7 okt, 4 nov och  
2 dec. 
Drop-in mellan kl. 17–19
Plats: Eslövs stadsbibliotek  
Norreg. 9
Ingen kostnad, ingen anmälan

Kurs – Växtfärgning, skapa 
färgkarta
Kursen kommer att täcka 
grunderna i växtfärgning och ger 
dig en bild av den historiska bak-
grunden. Du kommer att presen-
teras för naturliga färgämnen, 
hur man extraherar pigment och 
hur man förbereder materialet så 
att färgerna håller längre. Med 
hjälp av 3-4 färger och betmedel 
kommer vi att skapa en färg-
karta och färga olika fibrer för 
att jämföra färgskillnaden. Efter 
färgning kommer det att bli möj-
ligt att testa andra naturkemika-
lier som kan förändra färgerna. 
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: lör 21 aug, kl. 10–17
Plats: Dye Lab Malmö, Eriksrog 3
Kostnad: Medlem SMHF 1.340 
kr, övriga 1.390 kr, inkl. material. 
Extra material finns att köpa på 
plats. Vi bjuder på te och kaffe.
Anmälan: endast via Tickster - 
först till kvarn gäller. 
Mer info: stadenmalmoshemslojd@
gmail.com
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Inspirationskväll - luffarslöjd
Kvällens inspiratör Åsa Säv-
brand guidar i djungeln av 
ståltråd och tänger och visar 
hur du böjer och lindar på bästa 
sätt. Det kommer att finnas 
ett par olika projekt  att välja 
mellan och materialet säljs på 
plats. Åsa är en nyfiken slöjdare 
som arbetar i alla material och 
tekniker: ecoprint, pappersslöjd 
och täljning för att nämna några 
utöver luffarslöjden.
Ledare: Åsa Sävbrand
Tid: tis 10 nov, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center, Lilla 
Torg 9, Malmö
Kostnad: medlem SMHF 75kr, 
övriga 200 kr. Materialkostnad 
tillkommer, 50 kr betalas på 
plats.
Anmälan: endast via Tickster - 
först till kvarn gäller. 

Save the date: 
13 november, visning av utställ-
ning
Hemslöjdskonsulent Sofia Måns-
son från Skånes hemslöjdsförbud 
visar utställningen Älskade korg! 
på Österlens museum i Simris-
hamn. Mer information kommer 

Ängelholms Hemslöjdsgille

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

----------

Besök vår hemsida för aktuell information  
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Ängelholms Hemslöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

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

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 också i Slöjdkalendern  
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

Vi fortsätter att slöjda digitalt via plattformen Zoom tillsammans med Mo-
nica 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 aktivi-
teter det gäller. Vi kan lägga in fler workshops, träffar efterhand, om det 
finns intresse. Hör av dig!

Vi saknar emailadress till en del medlemmar. Handlingarna inför årsmö-
tet och information om slöjdresan kommer att skickas till alla medlem-
mar med emailadress. Gillet uppmanar er därför att skicka in aktuell email-
adress till oxelman.marianne@gmail.com

Våra aktiviteter hålls i Ängelholm om inget annat anges!

Återbetalning görs endast om av-
anmälan sker minst sju dagar före 
aktivitetn. Vid färre än 3 anmälda 
ställs kursen in. Kursbetalningen 

sker i samband med anmälan.

Barnkurs
Ledare: Ida Liedholm och  
Caroline Smith Molnar
Tid: ons 15 sep, kl. 17–20
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 100 kr inkl. material.
Barn från 8 år
Anmälan: senast 8 sep till  
c.smith.molnar@gmail.com

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

Sashiko broderi
Ledare: Lotte-Mi Pettersson
Tid: lör 25 sep, kl. 11–14
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 250 kr inkl. material
Anmälan: senast 18 sep till  
soderslattshf@gmail.com

Medlemskväll
Ledare: Söderslätts Hemslöjds-
förenings styrelse
Tid: tor 28 okt, kl. 18–21
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: medlem i SöHf gratis, 
övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund 
eller stanna hela tiden, gör som 
du har tid och lust.

Virka grytlappar med 
dubbelvirkningsteknik
Ledare: Cecilia Persson och  
Karin Lannegren
Tid: lör 27 nov, kl. 11–14
Plats: Mellang 22, Skanör
Kostnad: 250 kr inkl. material
Anmälan: senast 20 nov till  
soderslattshf@gmail.com

Medlemskväll
Ledare: Söderslätts Hemslöjds-
förenings styrelse
Tid: ons1 dec, kl. 18–21
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: medelm i SöHf gratis, 
övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund 
eller stanna hela tiden, gör som 
du har tid och lust.

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

Hantverk och Matmarknad 
Hemslöjdsgillet slöjdar och pre-
senterar höstens program.
Tid: lör 7 aug, kl. 10–17
Plats: Hembygdsparken

Årsmöte 
Textilkonstnär Annika Ekdahl 
tar oss med på en Gobelängresa 
– i historien, i världen och i den 
egna konsten.
Hemslöjdsgillets årsmöte
Dragning i medlemslotteriet
Tid: tis 10 aug, kl. 18 förhand-
lingar, kl. 19 föreläsning.
Plats: Hörsalen, Järnvägens 
Museum, Banskolev. 11
Fri entré. Alla välkomna!

Hållbar livsstil! 
Av trötta linnetextiler och lin-
nelappar gör vi bivaxdukar och 
linnedisktrasor med broderad 
text eller symbol. Start med ett 
kursbrev via e-post med infor-
mation, material, förberedande 
inköp och mått.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 29 aug, kl. 11.30–14.30

Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 350 kr.
Anmälan: senast 25 aug  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Hemslöjdens dag tema ull
4 sep firas Hemslöjdens dag 
över hela landet. Kom och träffa 
gutefåren Ida och Bää, som har 
sina rötter ända från vikinga-
tiden! Prova på att karda, spinna 
och tova ull, sy vantar av tovade 
ylletröjor och brodera på dem. 
Alla redskap och material finns 
på plats. 
Tid: lör 4 sep, kl. 11–14
Plats: Stortorget, utanför  
Gamla rådhuset
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Mer info:  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Lär dig tälja en sked med 
kniv och 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 pro-
jekt. Ingen förkunskap krävs. 
Ledare: Sebastian Ungh
Ny tid: lör 4 sep, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad exkl mtrl: 300 kr medlem, 
övriga 400 kr
Ta med: Färskt virke kommer att 
finnas på plats. Du får låna både 
yxa och täljkniv, men det går 
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Deltagare under 25 år betalar 
halv avgift.

Obs! Anmälan är bindande.  
Avanmälan senare än en vecka 

före kursstart debiteras.

givetvis bra att ta med sina egna 
verktyg.
Anmälan: senast 28 aug 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 7 sep, tor 7 okt, ons 3 nov, 
kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Dekorera med flossa
Flossa passar fint som avslutning 
eller dekor på stickade, virkade 
och nålbundna plagg. Du får 
prova att göra kavelfrans, sydd 
flossa med och utan ryaknut och 
frans kombinerad med brode-
ristygn.
Ledare: Åsa Stentoft
Ny tid: lör 11 sep, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga 
400 kr, 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 broder-
garn i ull (typ Tapestry Wool). 
Sax  och rutigt papper.
Anmälan: senast 4 sep till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Måndagsträffar 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 

en fika och logga in. Välkommen 
på en modern syjunta via Zoom!
Ledare: Monica Palmqvist 
Tid: mån 13 sep, 4 okt, 25 okt, 15 
nov, kl. 17.30–19.30
Kostnad: 50 kr / tillfälle
Anmälan: tre dagar före till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Stämpeltryck och broderi  
via Zoom
Vi trycker med enkla stämplar 
och broderar sashiko på återbru-
kat tyg i linne. Av tyget syr vi 
sen en lyxig kudde med mönster 
på insidan vid kuddens öppning! 
Beskrivning och mallar ingår i 
kursbrev, så du kan sy fler kud-
dar på egen hand efter kursens 
slut. Workshopen är i 5 delar: 
3 kursbrev med beskrivningar, 
mallar, materialinfo och inspira-
tion samt 2 träffar à 4 tim.
Ledare: Monica Palmqvist.
Tid: sön 19 sep och 3 okt 10–14 
Kursbrev skickas ut före, under 
tiden och direkt efter kursen.
Plats: Vi ses via digitala platfor-
men Zoom, kursbrev och länk 
kommer efter anmälan och 
betalning.
Kostnad: Medlem 1.020 kr,  
övriga 1.220 kr.
Anmälan: senast 27 sep till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06 

Bygg ett hus i miniatyr
Prova på modellbygge efter rit-
ning; två modeller att välja på. 
För ev. annat hus ta med egen 
ritning. 
Ledare: Mai Kurdve och  
Pia Malmros
Ny tid: tor 23 sep och tis 28 sep, 
kl. 18– 21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga 
400 kr. Material tillkommer.
Anmälan: senast 17 sep till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Märk ditt hantverk på ett 
personligt sätt 
Låt dig inspireras av gamla 
märkböcker och gör din person-
liga märkning. Testa olika stygn 
och material.
Ledare: Bodil Englund och  
Agneta Kjellberg 
Tid: lör 25 sep, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad exkl. mtrl: medlem 150 
kr, övriga 200 kr
Ta med: något du vill märka
Anmälan: senast 18 sep till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Slöjdresa till Österlen  
lördag 2 okt
Ängelholms Hemslöjdsgille 
planerar en dagstur med buss 
till Österlen. Vi börjar med besök 
på utställningen Älskade korg! 
på Österlens Museum i Sim-
rishamn, där vi får en visning 
av hemslöjdskonsulent Sofia 
Månsson. Efter lunch besöker 
vi bildhuggare Carsten Nilsson, 
som visar sin verkstad och berät-
tar om sin verksamhet. Vi hoppas 
kunna göra ett studiebesök till. 
När hela programmet är klart, 
kommer ni att få information via 
medlemsmail och via Slöjdkalen-
dern. 
Mer info och anmmälan:  
karinsu@telia.com 070-368 17 67 
eller oxelman.marianne@gmail.com  
70-310 72 06 

Textiltryck med broderi
Vi kombinerar olika textil-
trycksmetoder med broderi, vilka 
sen kan användas till kassar, 
påsar, kuddar, etuier m.m. 
Tillfälle 1: Vi trycker på tyg, 
linne och bomull.
Tillfälle 2: Vi broderar på trycken 
med olika stygn; även pärlor, 
paljetter, knappar, spets m.m.
Ledare: Bodil Englund och  
Agneta Kjellberg 
Ny tid: tis 5 och 12 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad exkl. mtrl: medlem 300 
kr, övriga 400 kr
Ta med: Material till första tillfäl-
let, som färg, tyger och tryckred-
skap finns att köpa. Ta gärna 
med något eget att trycka på! 
Det ska vara tvättat. Vid andra 
tillfället finns broderimaterial 
på plats. Ta gärna med nålar, sax 
och eget favoritgarn att brodera 
med.
Anmälan: senast 28 sep 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
Ny tid: lör 9 okt, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 400 kr
Ta med: Sax och liten sybåge, 
15-20 cm. Material för nybörjare 
finns att köpa. Fortsättare tar 
med eget broderi.
Anmälan: senast 2 okt 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. 
Ny tid: sön 10 okt, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 400 kr
Ta med: Sax och liten sybåge, 

15-20 cm. Material för nybörjare 
finns att köpa. Fortsättare tar 
med eget broderi.
Anmälan: senast 2 okt 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 blom-
morna från Flodas folkdräkt. Du 
får lära dig grundtekniken 
och de vanligaste mönsterfor-
merna.
Ledare: Hedvig Wendelbo
Hansson
Ny tid: lör 16 okt, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad exkl. mtrl: medlem 300 
kr, övriga 400 kr
Anmälan: Senast 9 okt  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Japansk väska Komebukuro
Gamla broderier, lappar, linne 
och inredningstyger; mixa tyger 
med historia och minnen och sy 
denna japaninspirerade väska. 
Sy handväska/väska för kreativa 
projekt eller en mindre festväs-
ka/smink/prylväska. Om du öns-
kar kan du sätta dekor/avtryck 
med sashiko broderi, sömnad och 
textiltryck. Beskrivning och mal-
lar ingår i kursbreven, så du kan 
sy fler väskor på egen hand efter 
kursens slut. Workshopen är i 5 
delar: 3 kursbrev med beskriv-
ningar, mallar, materialinfo och 
inspiration och 2 träffar à 4 tim.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Sön 24 okt och 14 nov,  
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, tyg, vlieseline 
och detaljer finns att köpa. Även 
möjligheter till textil tryck.
Anmälan: senast 17 okt till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Borstbinderi, nybörjarkurs 
Prova på grunderna i borstbin-
deri. Du hinner göra 2-5 borstar 
under dagen.
Ledare: Annica och Lars  
Bonthron
Tid: lör 30 okt, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 
450 kr. Material till borstar finns 
att köpa av ledaren.
Anmälan: senast 23 okt till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Borstbinderi, 
fortsättningskurs
Lär dig mer om borstbinderi.
Ledare: Annica och Lars  
Bonthron
Tid: sön 31 okt, kl. 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 
450 kr. Material till borstar finns 
att köpa av ledaren.
Anmälan: senast 23 okt till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Borstbinderi för barn
Gör din egen borste!
Ledare: Annica och Lars  
Bonthron
Tid: mån 1 nov, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad
Anmälan: senast 28 okt till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-3107206

KULTURVECKAN
EN DEL AV

WWW.ENGELHOLM.SE/KULTURVECKAN



Hemslöjdsnytt 20  21 Hemslöjdsnytt

Östra Skånes Hemslöjdsförening

övriga 500 kr/dag
Ta med: Material att arbeta med, 
lappar, klädesplagg att laga. 
Kursledaren har material till 
försäljning med sig. Något till 
förmiddags fika och lunch. Kaffe 
och te finns och något till efter-
middagsfika. 
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com 
070 244 60 61

Skinnkurs för alla
Kursen är upplagd på 3 träffar. 
Du kan antingen gå 1, 2 eller 3 
tillfällen. Kursdag 2 är fortsätt-
ning på dag 1. De övriga är öppna 
för alla.
Ledare: Karin Håkansson
Träff 1:  25 sep, kl.10–16. Sy prov-
lapp med olika sömmar, prova 
skära i skinn. De som redan kan, 
startar upp något. Ett litet pass 
med teori om  mönsterutlägg och 
tillskärning. De som vill göra 
något mindre arbete startar upp 
detta och de som vill göra västar 

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 mail-
adresser 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. sjuk-
dom tas en anmälningsavgift ut på 150 kr. Ställs en aktivitet in så återbe-
talar vi givetvis hela avgiften.

Studiebesök
Nu erbjuder vi medlemmarna 
guidade studiebesök på Löns-
boda Korgfabrik och Strömstorps 
Ullspinneri.
Tid: Lör 18 sep, start kl. 10.30 
Lönsboda och efter lunch kl 13.00 
i Strömstorps Ullspinneri söder 
om Osby.
Kostnad: 200 kr
Anmälan och info: 070-857 14 19  
karin.c.h@hotmail.com även för 
eventuell samåkning och sam-
ordning av lunch.

Sashiko
Lappa, laga eller sy något nytt i 
traditionell japansk teknik. Då 
kursen blivit inställd under 2020 
så erbjuds nu 2 dagar. Du har 
möjlighet att gå båda eller bara 
en av dagarna. Takao Momiyama 
är just nu aktuell med en utställ-
ning på östasiatiska museet i 
Stockholm.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: 18 sep och 19 sep, kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda skola,  
Kyrkobacken 5, Ravlunda
Kostnad: medlem 450 kr/dag, 

Luffarslöjd
Lär dig bocka och böja föremål av 
ståltråd. Vi börjar med en ljus-
stake eller brödnagg och fortsät-
ter 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. Material tillkom-
mer med 40 kr. Betalas på plats.
Anmälan: senast 14 aug till 
wivecavohnsen@hotmail.com 
076-046 18 62

Ullveckan
Den 11 sep är det sista dagen 
på ullveckan. Den firar vi med 
workshops och liten utställning 
om olika textila uttryckssätt. Vi 
kommer att visa kardning och 
spinning, skinnsömnad, skånskt 
yllebroderi, stickning och virk-
ning. Hemslöjden i Östra Skåne 
presenterar sin verksamhet.
Tid: lör 11 sep, kl. 10–14
Plats: Österlens Museum,  
Simrishamn

startar med att göra mönster och 
sy i något tyg. T.ex. ett gammalt 
lakan.
Träff 2: 23 okt, kl. 10–16. Fort-
sättning sy i skinn. Bara de 
som gått träff 1. De som ska sy 
västar eller fällar har nu skinn. 
Kort teoripass hur man kan laga 
och fälla in vid pälslösa partier. 
Genomgångar vid behov.
Träff 3: 13 nov, kl. 10–16. Färg-
tryck på skinn. Teori och inspira-
tion. Vi trycker på skinn – något 
som vi sytt de andra kursda-
garna, något gammalt eller helt 
skinn.
Plats: Träff 1 och 2 är lokal ej 
bestämd. Förmodligen Ravlunda 
skola. Träff 3. Ravlunda skola, 
Kyrkobacken 5, Ravlunda.
Kostnad: medlem 400 kr/tillfälle, 
övriga 500 kr. Kontakta kursle-
daren för prisuppgift på skinn.
Ta med: förmiddagsfika och 
lunch. Kaffe och te finns.
Material: kontakta kursledaren 
efter anmälan 070-857 14 19 
angående skinn och mönster
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com
070-244 60 61

Tygtryck med linoleumblock 
– upcycling
Du får lära dig att göra ett linole-
umblock 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 25 sep, kl. 11–15
Plats: Folkuniversitetet,  
Koncensus, Kristianstad
Kostnad: medlem 400 kr, övriga 
450 kr, material tillkommer  
ca 30 kr
Ta med: tyg du vill trycka på
Anmälan: senast 3 sep till  
073-312 24 24  
margareth.persson@gmail.com

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Skånskt yllebroderi
Helgkurs för brodöser, vana och 
nybörjare.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: 9–10 okt, kl. 9.30–16
Plats: Ravlunda skola,  
Kyrkobacken 5, Ravlunda
Kostnad: medlem 900 kr,  
övriga 1.000 kr
Ta med: Något att äta till förmid-
dag och lunch. Te och kaffe finns 
och något till eftermiddagsfika.
Vid behov av kursmaterial: 
förbeställ hos kursledare 070-657 
19 12
Anmälan: till tina.tenje@gmail.com 
070-244 60 61

Sashiko Boro –
Japansk återbruks- och 
lagningsteknik
Du får lära dig grunderna i 
tekniken Sashiko. Vi syr sam-
man dina medhavda lappar till 
ett Boro broderi, lagom till att 
montera som en väska, påse 
eller kanske en ryggsäck. Om 
du hellre vill kan du göra lappar 
föra att laga tex dina jeans med.
Ledare: Lena Andersson
Tid: lör 23 okt, kl. 10–15
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Ö Vallg. 10, Kristianstad
Kostnad: Medlem 400 kr, övriga 
450 kr. 

Materiallista skickas tillsam-
mans med kallelsen.
Anmälan: senast 1 okt till  
margareth.persson@gmail.com  
073-312 24 24
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HEMSLÖJDENS BUTIK
Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 073-82 35 439 Öppet: tis-fre kl. 11–18, lör kl. 11–15 
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se  webbshop: hemslojdeniskane.se

HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

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

 LITE AV VARJE

Svenska Vävstolsmuseet 
Glimåkra
Sommarutställningar
Sashiko 25 juli–29 augusti en hyll-
ning till ömt lagade och stoppade 
kläder. Takao Momiyama visar kläder 
ur sin samling

Kurser
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

Säljes
Kontramarsch vävstol 150 cm bred
Kontakta Ingegerd 046-211 17 79

Hassel på Hovdala
I samband med att uställningen Has-
sel på Röda Ladan på Boketorp 
Hovdala Slott så arrangeras kurser i 
att tälja i färsk hassel. Vi skär möns-
ter och målar i äggoljetempera. Ve-
getarisk lunch tillagas tillsammans. 
Verktyg finns att låna. Lunch 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 - Famil-
jekurs, 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  
0451-26 68 00  
hovdalaslott@hassleholm.se

Fler slöjdkurser på 
Hovdala Slott
Schablonmåler 31 juli  
Ledare: Maria Attström, Econyans.

Lin - bråka, skäkta & häckla - 
14 aug. Eva Olsson från förening-
en SkåneLin berättar och visar oli-
ka redskap som använts traditionellt 
i linberedningens alla moment.

Slamfärg – 28 aug  
Ledare: Maria Attström, Econyans.

Läs mer på hovdala.se

Spännande produkter i vårt sortiment.
Handgjord tvål från Ödman & Co. Alla ingre-
dienser är ekologiska och tvålarna görs för 
hand i Landskrona. Välj mellan eterisk olja av 
citron eller lavendel. Den lilla asken innehål-
ler en lavendeltvål och fungerar perfekt som 
resetvål tillsammans med den lilla nagelbor-
sten från Iris hantverk. 
Sugrör av råghalm från Rawstraw i 
Höllviken. Elise och Josephine startade 
Rawstraw som ett arbete under deras sista 
år på gymnasiet. De hade båda arbetat på 
restauranger och barer och blivit medvetna 
om hur mycket sugrör av plast som användes 

varje vecka. Idén om ett miljövänligt sugrör 
växte fram och idag säljer de sina sugrör både 
till restauranger och till butiker. De passar 
lika bra i drinken som i saftglaset. Rågen 
kommer från fält i Skåne. Du kan diska sug-
rören i diskmaskinen och du vill använda dem 
fler gånger. När du använt dem färdigt kan de 
läggas i komposten. 
Säkert följer många av er Ekotipset på 
Instagram. Ellinor Sirén heter personen 
bakom det välkända Instagramkontot, där 
hon tipsar om miljövänlig städning. I början 
på sommaren kom Ellinors bok ut där hon 
samlat alla fantastiska tips.

Charlotte Weibulldagen 
2021
I år firas minnet av Charlotte Weibull 
och hennes kulturgärning på Mölle-
gården 24 augusti. Välkommen att 
delta i festligheterna med bland an-
nat utdelning av Charlotte Weibullpri-
set och folkdansuppvisning av Mal-
mö Folkdansare. Portarna slås upp 
kl. 11.00. Utställningen ”Malmö Folk-
dansare, Dräkt och kultur” är öppen 
hela dagen med visning kl. 11.30, 
13.00 och 15.00. Kl. 14.00 bjuds på 
folkdans av Malmö Folkdansare. Vem 
får årets Charlotte Weibullpris? Ja, 
det kommer att avslöjas efter folk-
dansen ca. kl. 14.30. 

Restaurang ”Möllegården mat och 
möte” är öppen hela dagen för lunch 
och eftermiddagskaffe. 

Möllegårdens permanenta utställ-
ning med dockor i folkdräkt, både i 
dockstorlek och normalstorlek, dräkt-
smycken m.m. är öppen hela dagen. 
För den som är intresserad av folk-
dräktens detaljer finns pärmar att 
bläddra i. Det finns en pärm för varje 
härad med intressant fakta om dräk-
terna. Passa också på att ströva runt 
i trädgården eller sök svalka under 
något av träden.



Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
 Box 1143
 221 05 LUND

 
Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
Landskrona gamla station
Österleden 10
261 35 Landskrona

Som medlem får du
• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt  

4 ggr/år hem i brevlådan
• Rabatt på prenumeration av tidningen  

Hemslöjd
• Rabatt på kurser och aktiviteter i Skåne
• Rabatt på kurser på Sätergläntan –  

institutet för slöjd och på resor med Hemslöjds-
resor

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 för-
ening direkt, se kontaktuppgifter under respektive 
förening längre fram i tidningen. 

Därefter får du ett inbetalningskort från förbunds-
kansliet 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

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

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


