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HEMSLÖJDS
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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. Medlemmar i 
någon av våra sju föreningar får 
Hemslöjdsnytt kostnadsritt hem i 
brevlådan.

Nästa nummer: utkommer i 
januari 2022. Material lämnas 
senast 6 december till Skånes 
Hemslöjdsförbund eller mailas till 
redaktören, se adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Malmö

6 dec
deadline

 hemslöjdsnytt 
nr 1/2022

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

På omslaget: Sagokudden av Lena Palenius från utställningen Utvalt i Syd. 
Fotograf: Jesper Berg. Lena Palenius håller kurs i fritt yllebroderi, på  
Hemslöjden i Skåne i januari 2022. Se sidan 8.
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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
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KONSULENTERNAS KOLUMN

KONSULENTERNA...
har ordet.

När man jobbar som konsulent blir det, tvär-
temot vad många tror, inte så mycket tid över 
till eget slöjdande. Den mesta tiden går åt 
att administrera, organisera och genomföra 
slöjdaktiviteter för andra. Men den här som-
maren har varit annorlunda för mig. Jag har 
haft stor möjlighet att prova på korgflätning 
i hassel. På egen hand har jag försökt ta reda 
på hur man gör. Jag har läst i olika böcker och 
tittat på en och annan film på Youtube. Men 
framför allt har jag provat mig fram.
   Först ska man välja hasselkäppar av rätt 
sort. Vissa säger att barken ska vara grå 
medan andra säger att det går bra även om 
den är brun. Någon skriver att hasseln tas 
på vintern, för någon annan spelar årstiden 
ingen roll. På ett ställe läser jag att man ska 
börja knäcka ut spånen från toppänden för att 
några dagar senare se i en annan bok att man 
ska börja i tjockänden. Ska barken vara kvar 
eller ska man ta av den innan man knäcker? 
Antagligen pekar alla motstridiga måsten på 

att det egentligen inte spelar någon roll.
   Sen ska spånen ansas, torkas, blötläggas 
för att till sist flätas. Trots att jag under tret-
tio års tid, med oregelbundna mellanrum, flä-
tat ett stort antal korgar i pil känner jag att 
händerna inte riktigt behärskar hasseln. Den 
känns annorlunda att fläta med. Korgformen 
skiljer sig också. Den första korgen jag gjorde 
kommer jag inte att visa för någon. Korg num-
mer två blev bättre, men formen var inte rik-
tigt som jag tänkt mig. I nästa korg koncen-
trerade jag mig på att få rätt utseende, men 
då var det något annat som inte blev bra. Allt 
det här känner jag igen från mina första pil-
korgar. Fast med pilen känner jag inte så 
längre. Inte efter alla dessa korgar och jag vet 
att jag en gång kommer att känna detsamma 
för hasselflätningen.
   Det handlar bara om att ge sig tid att 
träna och få in kunskapen i händerna. Det 
är dom som ska känna när det blir rätt. 
Kunna bedöma hasselspånens kvalitet. Hur 
är flätspånen i förhållande till stagen? Hur 
mycket kan jag böja dem innan de knäcker? 
Händerna spelar en mycket viktigare roll än 
man kanske tror. Mer än vad ögonen gör.
   Det gäller att göra detta till en del av sig 
själv. Och det är denna bit som är så svår att 
få tid till. Jag minns för många år sen när jag 
hade en kurs i luffarslöjd för ett antal studie-
cirkelledare. Grundteknikerna i luffarslöjd 
kan man lära sig på en dag. En vecka senare 
ringde en av kursdeltagarna och undrade 
om det fanns någon kursbok i ämnet för nu 
skulle han börja med studiecirklar. Jag sa att 
det fanns det inte och påpekade samtidigt att 
jag tyckte att det var lite väl snabbt att sätta 
igång med kurser. Han kunde ju inte ha hun-
nit träna speciellt mycket. Han förklarade att 
det hade han inte tid till.
   Men man blir ju ingen Zlatan över en vecko-
helg. Inte ens inom slöjd. Så om trettio år kan-
ske jag bemästrar hasseln.

Kalle Forss
Länshemslöjdskonsulent
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AKTUELLT
Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

AKTUELLT

Älskade Korg! 
Österlens Museum, Simrishamn 
18 sep 2021–30 jan 2022
Nu visas vandringsutställningen Älskade 
Korg! på Österlens Museum. Utställningen 
vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa 
mångfalden av korgar i Sverige och berätta 
om vår rika korgtradition runtom i landet. 
Kan vi hålla det klassiska korghantverket 
vid liv och fyller korgen en funktion i vårt 
moderna samhälle? I Älskade Korg! lyfts 
korgen utifrån perspektiv som material-
kännedom, teknikkunskap och historia. 
Utställningen visar korgar, material och 
korgtekniker från olika delar av Sverige 
tillsammanse med filmer och dokumentatio-
ner. I vandringsutställningen ingår korgar 
av ett trettiotal nu verksamma korgmakare 
och under utställningsperioden på Österlens 
Museum är den även förstärkt med korgar 
ifrån museets samlingar samt fler skånska 
korgmakare.

Korgslöjdare från Skåne som deltar är:
Majken Bertilsson
Kerstin Jönsson
Anne-Marie Jönsson
Maria Jönsson
Ingalill Nilsson
Ann-Sofie Nilsson 
Michael Ritter
Steen H Madsen (visserligen dansk men så 
flittigt anlitad som kurseledare i Sverige att 
vi räknar in honom som en av våra skånska 
korgmakare)

Vandringsutställningen Älskade korg! är en 
del av projektet korgen lyfter som drivs av 
Skånes Hemslöjdsförbund i samarbete med 
Sörmlands Museum och Östergötlands Läns 
Hemslöjdsförening. 
Läs mer på korgenlyfter.se

Spinnträffar
Efter ett långt uppehåll hoppas vi på att 
kunna köra igång spinnträffarna till hösten 
igen.
Tid: 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

En jurybedömd vandringsutställning med handgjord form – här och nu!

2015
Form/Design Center, Malmö, 18/6 - 23/8 
Tjörnedala Konsthall, Simrishamn, 5/9 -18/10 
Dunkers Kulturhus, Helsingborg, 29/10 - 24/1

2016
Museum für Völkerkunde, Hamburg, 11/2 - 17/4   
Kulturcentrum, Ronneby, 18/6 - 4/9

Fri entré! 
Publikt turnéprogram på varje utställningsplats –   
information och anmälan på hemsidan.
www.utvaltiskane.se

UTVALT arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och Form/Design Center med stöd från Region Skåne. Ta
ck
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KONSTHANTVERK, SLÖJD & FORM I SYD

UTVALT I SYD arrangeras av Form/Design Center, Skånes Hemslöjdsförbund och Konsthantverkscentrum.

Turnéplan
2021
Malmö, Form/Design Center – 17/6–22/8
Ronneby Kulturcentrum – 11/9–31/10
Östersund, Lux – 4/12–9/1

2022
Tomelilla, Konsthallen – 22/1–27/2
Bodafors Kulturgatan – 18/6–18/9

Fritt inträde, undantaget Bodafors där entré gäller för fler utställningar.

Publika programaktiviteter genomförs i samband med utställningsplatserna. 
För programinnehåll se utvaltisyd.se samt respektive utställningsplats hemsida.

En jurybedömd vandringsutställning med handgjord form – här och nu!Utvalt i Syd 
Den tredje utställningen i projekt Utvalt i 
Syd visar 27 verk av lika många utövare. 
Utställningen har nu flyttats från Form/
Design Center i Malmö och visas på:

2021
Ronneby Kulturcentrum, 11/9 – 31/10
Östersund Lux, 4/12 – 9/1
2022
Tomelilla Konsthallen, 22/1 – 27/2
Bodafors Kulturgatan, 18/6 – 18/9
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AKTUELLT

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
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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

 

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. 

Folkdräktsömnad 
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.
Tid lördagskursen: 15 jan, 5 feb, 
5 mars, 9 april och 7 maj, kl. 
9.30-15.30
Plats: Bygdegården i Förslöv 
Lärare: Gillis Jimheden
Kostnad: 3300 kr
Anmälan: senast 3 jan

Tid onsdagskursen: 19 jan, 9 feb, 
9 mars, 30 mars, 13 april och 11 
maj, kl. 12.30-17
Plats: Bygdegården i Förslöv 
Lärare: Gillis Jimheden
Kostnad: 3300 kr
Anmälan: senast 5 jan

Skånskt yllebroderi 
2 olika årskurser
Är du nybörjare får du lära dig 
hur du överför ett mönster till 
tyg, de olika stygnen som före-
kommer i skånskt yllebroderi 
och lite om monteringar. Du som 
broderat skånskt yllebroderi 
tidigare får hjälp att komma vi-
dare. Vi inspirerar varandra och 
tittar också på gamla broderier 
för att få en känsla av hur fritt 
och personligt detta folkliga 
broderi är. 
Tisdagskursen: fem tis under 
våren och fem under hösten, 
höstens datum bestäms senare. 
Kl. 18.30-21 varannan tis med 
start 11 jan
Onsdagskursen: fem ons under 
våren och 5 under hösten, hös-
tens datum bestäms senare. 
Kl. 14-16:30 varannan ons med 
start 12 jan
Plats: Hemslöjden i Landskrona
Lärare: Eva Berg
Kostnad: 3300 kr
Anmälan: senast 22 dec
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Kursledarpresentation: Lena 
har en ateljé i Barsebäckshamn 
där hon arbetar i sitt före-
tag ”Lena Palenius Swedish 
Artstudio”. Hon arbetar med 
många olika textila tekniker 
med rötter i den skånska tra-
ditionen. Framför allt har hon 
fastnat för yllebroderi, där hon 
utarbetat sin egen teknik av 
att sy på ett fritt måleriskt vis. 
Broderi som en egen handstil.
Lena Palenius tilldelades 2020 
Skånes Hemslöjdsförbunds sti-
pendium i samband med utställ-
ningen Utvalt. 

Lädersömnad
Helgkurs
Grundkurs i handsömnad i läder 
- sömnadsteknik, verktygsan-
vändning, färgning, ytbehand-
ling och putsning av mönster. 
Du börjar med provsömnad och 
att sy till exempel ett enkelt 
fodral eller bälte. Därefter kan 
du utveckla egna idéer genom 
att vika en modell i kartong, och 
sedan skära till lädret.
Tid: 5-6 feb, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Landskrona
Lärare: Mikael Hellner
Kostnad: 1700 kr
Anmälan: senast 20 jan

Fritt yllebroderi
Helgkurs
Låt mig dela med mig av mitt 
sätt att sy med ull på ylle. Vi 
pratar om stygnen som en hand-
stil, och du provar att söka ditt 
eget sätt att möta garnet, tyget, 
stygnen och färgerna.
Jag broderar som jag målar. När 
jag lägger till stygn så samspe-
lar de med de tidigare stygnen 
på tyget. De kommunicerar, 
beroende på kulör, men också 
beroende på stygntyp. Ett stygn 
med kraftfull struktur och 
kontrasterande kulör kommu-
nicerar på ett annat sätt än ett 
smygande litet stygn som är ton 
i ton. Varje färg och stygnsort 
ger ett tillägg i en slags kom-
munikation som växer fram på 
tyget, och där stygnen är som 
olika penseldrag i en målning.
Med träning formar sig din 
egen handstil, ett eget språk. 
Sömnaden kan bli föreställande 
eller abstrakt, det bestämmer 
du. På kursen undersöker vi 
olika färg- och stygnkombinatio-
ner och provar på att hitta din 
egna handstil genom att sy med 
min fria metod av yllebroderi.
Tid: 29-30 jan, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Landskrona
Lärare: Lena Palenius
Kostnad: 1700 kr
Anmälan: senast 13 jan

Fläta din egen 
Brigitte Bardot-korg
Helgkurs
Under 50-60-talen blev den s.k. 
Brigitte Bardot-korgen mycket 
populär då skådespelerskan 
Brigitte Bardot bar runt på den 
korgtyp som du under denna 
kurs får chans att göra. Korgen 
producerades under perioden i 
stora mängder och formen gjöts 
även i plast. Men korgtypen har 
betydligt äldre anor än så och 
det finns fynd som tyder på att 
det är en korgform som använ-
des så tidigt som vikingatid. 
Korgen kan ha använts för att 
bära runt på hönor och är ut-
märkt som skördekorg. 
Under kursen kommer vi att 
fläta på det traditionella viset 
med avskalad kluven pil med 
ett skelett i avskalad rund pil. 
Hardcore-flätare kan prova på 
att klyva pilen själv, annars 
kommer det att finnas kluven pil 
som dock behöver hyvlas till rätt 
bredd. Korgen flätas med en en-
kel teknik och det är stommen 
som kan vara lite svår att få till, 
därför behöver du inte stressa 
utan kan med lätthet fläta klart 
korgen hemma om du inte skulle 
hinna under kurstiden. 
Tid: 29-30 jan, kl. 9-16 
Plats: Hemslöjden i Landskrona
Lärare: Steen H Madsen
Kostnad: 1700 kr
Anmälan: senast 13 jan

LÄDERSÖMNADFRITT YLLEBRODERIBRIGITTE BARDOT-KORG
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anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser

Luffarslöjd
Helgkurs
Luffarslöjd är en mångsidig och 
intressant teknik där du under 
en helg hinner med mycket.
Under kursen kommer vi att 
börja med en hängare och 
fortsätta med bl.a. brödnagg, 
ljusstake och korg eller grytun-
derlägg. 
Även om vi följer en viss ordning 
finns det utrymme för personlig 
prägel och uttryck på de ting vi 
skapar. 
Tid: 2-3 april, kl 10-16 
Plats: Hemslöjden i Landskrona
Lärare: Caroline Blixt
Kostnad: 1700 kr
Anmälan: senast 16 mars

Kursledarpresentation: 
Luffarslöjd är en av de tacksam-
maste tekniker jag vet. Eller så 
är det helt enkelt järntråden jag 
är förtjust i. Det finns många 
roliga material här i världen.
Men järntråden är liksom så 
tillgänglig, enkel, och dessutom 
billig. Man behöver inte vara 
rädd att göra fel - det går så lätt 
att börja om. Och det behövs 
inte så många verktyg för att 
sätta igång - ofta har man dem 
redan i huset.Jag använde mig 
av järntråd - eller ståltråd som 
man ofta säger - redan som li-
ten, helt enkelt för att den fanns 
där. Annars brukar jag framför 
allt beskriva mig som tecknare, 
även om jag gärna både målar 
och skulpterar. Men för snart 
trettio år sedan började jag an-
vända mig av den tekniken som 
vi kallar luffarslöjd/luffarkonst/
trådarbete och tyckte verkligen 
den passade mig väldigt bra.

LUFFARSLÖJD
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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

Föreläsning 
Annika Persson, Var vid gott mod, 2 nov kl 18-19, 
Biblioteket i Landskrona

Annika Persson har skrivit boken Var vid gott mod, 
som handlar om Märtha Måås Fjetterström. Den 2 
november besöker hon biblioteket i Landskrona och 
pratar om sin bok. 

Märtha Måås Fjetterström var föreståndare för 
Malmöhus läns hemslöjdsförening 1905-1911 och 
har i sina berömda textilier influerats mycket av 
gamla skånska textilier. För mer information och 
för att boka plats till föreläsningen se Landskrona 
stadsbiblioteks hemsida.

Kom med din korg!
Österlens Museum, Simrishamn
Lördag 30 oktober kl. 10-14
Har du en korg hemma som du vet histo-
rien kring eller som du inte vet något om, 
men gärna skulle vilja veta mer om?

Länshemslöjdskonsulenterna Sofia 
Månsson och Kalle Forss finns på plats för 
att svara på frågor och ge dig råd om hur 
du tar hand om, lagar, använder din korg. 
Och förhoppningsvis får du också veta mer 
om vad korgen är gjord i för material, tek-
nik och tradition. 

Obs! ingen ekonomisk värdering. 
Fri entré.

Säljes
Kontramarschvävstol till salu. 
Kontakta Inga 046-211 97 79
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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. 

Måla på ylle
Du får prova att måla på två 
olika ylletyger. Du kan sedan 
använda tyget som det är eller 
t.ex. använda det som bas för ett 
yllebroderi.
Ledare: Bettina Posselt
Tid: tors 18 nov, kl. 17-21
Plats: Chokladfabriken, 
Dragareg. 2

Kostnad: medlem 250 kr, övriga 
300 kr. Material ingår. Ta med 
block, penna, plastpåse och för-
kläde. Vi bjuder på fika.
Anmälan: senast 11 nov till Eva 
Lithell, eva.lithell@telia.com
Max 8 deltagare
I samarbete med 
Folkuniversitetet

Slöjdkafé på 
Stadsbiblioteket
Vi inspirerar och hjälper varan-
dra. Nybörjare eller proffs - alla 
är välkomna!
Tid: tors 4 nov, mån 22 nov och 
tis 14 dec, kl. 17-19
Plats: Stadsbiblioteket
I samarbete med 
Stadsbiblioteket

Medlemsaktivitet:
Knappar, knappar, knappar!
Sydda knappar, täljda knappar, 
hyskor och hakar - välj själv vad 
du tycker passar bäst till ditt 
plagg. Vi bjuder på fika.
Tid: ons 20 okt, kl. 18-21
Plats: Folkuniversitetet, 
Trädgårdsg. 25
Anmälan: senast 13 okt till 
annakarin@drlie.se
I samarbete med Folkuniversi-
tetet
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 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

Silversmide/ Helgkurs 
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 1250 kr, övriga 
1350 kr, silver tillkommer.
Bra att ha med förkläde. Mer info 
kommer vid anmälan.
Anmälan: senast 5 nov till 
annsofie.magner@me.com

Borstbindning med 
Borstbindarakademin i 
Onslunda
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, 
Landskrona
Kostnad: medlem 350 kr, övriga 
450 kr, barn och ungdomar gratis 
i sällskap med vuxen. Material 
till borstar finns att köpa på 
plats. Har ni något önskemål om 
borste uppge det vid anmälan.
Anmälan: senast 22 okt till 
annsofie.magner@me.com

Workshop virka blommor 
och blad
Här har du chansen att ta 
tillvara på dina restgarner för 
att virka blommor och blad som 
du kan dekorera dina kläder, 
presenter, tygkassar och mycket 
annat med på bästa vis!
Ledare: Bettina Appelquist 
Rosén  
Tid: sön 14 nov, kl. 10-14
Plats: Gamla Kyrkog. 21, 
Landskrona
Kostnad: medlemmar 350 kr, 
övriga 450 kr. Barn från 8 år upp 
till 16 år är gratis i sällskap med 
vuxen

Tag med: restgarner i olika fär-
ger, passande virknål, trubbig nål 
och sax, pärlor och paljetter att 
dekorera med. Visst material på 
plats till självkostnadspris
Anmälan: senast 4 nov till
 annsofie.magner@me.com

Gör en Takkrona till jul
Låt dig inspireras av de gamla 
halmtakkronorna. Vi slöjdar av 
papprör, akvarellpapp, vadmal, 
träkulor, glaskulor, prismor och 
mycket, mycket mer. Jag berättar 
lite historik. Kronan består av 
formerna, diamant, stjärna, romb 
m.fl. 
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid:  20-21 nov, kl. 10-15
Plats: Gamla Kyrkog. 21, 
Landskrona
Kostnad: medlem 1250 kr, övriga 
1400 kr. Barn och ungdomar 
gratis i sällskap med vuxen.
Material: ta med ”pyntmaterial”, 
fint papper, sugrör och tunn vit 
lintråd. Papprör och annat mate-
rial finns att köpa på plats. Mer 
info kommer vid anmälan
Anmälan: senast 12 nov till 
annsofie.magner@me.com 
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Änglar, Änglar, Änglar
Vad är en jul utan Änglar… med 
sirlig spets, virkade dukar, siden-
band, tyll och annan utsmyck-
ning får knyppelpinnar, tvätt-
klämmor, bindtråd ett änglaliv.
Tid: tis 2 dec, kl. 18-20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kursledare: Ann-Sofie Magnér
Ta med: linnetyg, egna vackra 
små dukar, virkade eller brodera-
de, spetsar i alla storlekar, pärlor, 
paljetter, små fina knappar, vir-
kade servettringar och knyppel-
pinnar om ni har. Material finns 
även att köpa på plats.
Kostnad: medlem 250 kr vuxen, 
övriga 350 kr. Barn och ungdo-
mar gratis i sällskap med vuxen.
Anmälan: till 
annsofie.magner@me.com 

Skärtorsdag
Vi fortsätter med våra populära 
familjeträffar där vuxna, barn 
och ungdomar täljer tillsam-
mans.
Det blir bl.a. blomsterpinnar, 
potatisstickor, knopplist eller ta 
med redan påbörjade alster.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: Tors, 14 okt, 25 nov och tälja 
tomtar 9 dec, kl. 18-20
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Kostnad: 100 kr/tillfälle, inkl. 
material. Barn och ungdomar 
upp till 16 år gratis i sällskap 
med vuxen
Anmälan: en vecka innan till 
annsofie.magner@me.com 

Broderitisdag
Kom och brodera med oss!
Är du nyfiken på nya stygn? Vi 
utökar vårt bestånd av stygn 
tillsammans i en egentillverkad 
stygnbok!
Vi samlas jämna veckors tisda-
gar för att brodera nya stygn, 
med start v 38 till 48 (v 46 
utgår). 
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 broderi samt gör 
någon kombinerad stygnövning 
ibland.
Ledare: Kate Warell
Tid: tis i v 42, 44 och 48, kl. 18-20
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 100 kr/tillfälle. Barn 
och ungdomar upp till 16 år 
gratis i sällskap med vuxen
Anmälan senast en vecka innan 
broderitillfälle till 
annsofie.magner@me.com 

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 & 
laga. Sitt ner och jobba på det, 

samtidigt som du kan få tips på 
något nytt garnprojekt. 
Tid: sön 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
Samarbete med Lunds 
stadsbibliotek

Broderikafé på Limhamn
Ta med ditt broderi, köp en fika 
i kaffeautomaten och sitt ner i 
gemenskapen. Vi visar dig gärna 
om du aldrig broderat tidigare.
Tid: 23 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: 
ingrid.rune.carlsson@telia.com 
070-6683975

Stickkafé i höst
Tid: Tors jämna veckor, kl 17-20 
(inget stickkafé v 46)
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 30 kr, ingen föranmä-
lan. Barn och ungdomar gratis i 
vuxnas sällskap
Mer info kontakta Anna Olsson, 
anna.olsson.textil@gmail.com 
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MittSkånes Hemslöjdsförening 

MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

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

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

Gilla vår facebook-sida MittSkånes Hemslöjdsförening

Slöjdcafé Stick in!
Slöjdcafé 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.
Tid: Första tors i månaden: 7 okt, 
4 nov och 2 dec. Drop in mellan 
kl. 17-19
Plats: Eslövs stadsbibliotek 
Norreg. 9
Ledare: MittSkånes Hemslöjds-
förening, Eslövs bibliotek och 
Garnlycka
Ingen kostnad, ingen anmälan

Färga tyg med raklödder
Med raklödder och textilfärg 
skapar vi svepande mönster och 
former på tyg. Bilder för inspira-
tion finns i vårt facebookflöde.
Tid: lör 30 okt, kl. 10-14
Plats: Kulturhuset Anders, 
Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 400 kr inkl. material, 
kaffe och te
Ta med: förkläde och lunch
Ledare: Christina Rassmus och 
Christel Olsson
Anmälan: senast 18 okt till 
olsson.christel@telia.com 

Utställning och 
föreläsning om Hassel
Vandringsutställningen Hassel - 
biologi, historia och slöjd kommer 
till Höör och vi bjuder på en vis-
ning och föreläsning. Hassel har 
historiskt varit ett vikigt slöjdma-
terial och använts till svarvning 
och täljning. Utställningen visas 
på biblioteket 22 nov till 3 dec.
Föreläsare: Hemslöjdskonsulent 
Kalle Forss
Tid: Mån 29 nov, kl. 19
Plats: Höörs bibliotek, 
Friluftsvägen 13
Kostnad: Gratis, men hämta din 
biljett på biblioteket före den 18 
nov så vi vet hur många stolar vi 
ska sätta fram
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Staden Malmös 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.

Adrienn Görgényi Andersdotter, 
Susanne Månsson och Christian 
Svensson, alla med stort intresse 
för hantverk och hållbarhet, 
undersöker möjligheterna att ut-
veckla det klassiska blocktrycket 
med modern teknik. Under kväl-
len får vi höra både om Ellens 
konstnärskap och se prov på hen-
nes arbeten samt höra mer om 
projektet Block Print Evolution. 
Linoleum-snideri och screentryck 
har tagit över blocktryck genom 
åren och projektet Block Print 
Evolution undersöker möjlighe-
ten att återuppta användningen 
av träblock, och integrera nya 
tekniker som laserskärning. Tan-
ken är att kunna skapa samma 
mönster med olika producerade 
tryckblock och iaktta de möjlig-
heter och begränsningar som 
de givna materialen och proces-
serna presenterar.Läs mer om 
projektet och de medverkande 
här: http://dyelabmalmo.com/
block-print-evolution/ Projektet 
genomförs med stöd av Nämnden 
för hemslöjdsfrågor.
Tid: ons 23 nov, kl. 18 -21
Plats: Form/Design Center, Lilla 
Torg 9, Malmö
Kostnad: medlem SMH 75 kr, 
övriga 200 kr
Anmälan: Endast via Tickster - 
först till kvarn gäller

24, Simrishamn
Hur: OBS! Var och en tar sig 
till muséet på egen hand. Från 
Malmö går det att åka både tåg 
och buss. Se Skånetrafiken för 
resväg och tider. Tåg- eller buss-
resan ger utrymme för många 
varv på stickningen eller något 
annat! Om någon planerar att 
köra bil och har plats över, mejla 
oss gärna så kan vi förmedla 
kontakt till andra.
Samling: kl. 11.25 utanför  
museets entré
Kostnad: Gratis
Anmälan: Endast via Tickster, 30 
platser. Mejla oss om du inte fått 
plats, eventuellt fyller vi på med 
en visning till

Blocktryck då, nu och 
imorgon
En inspirationsföreläsning om 
blocktryck genom Ellen Odins 
konstnärskap.
Ellen Odin, textilkonstnär och 
formgivare, har arbetat med 
blocktryck sedan 50-talet och    
snidar fortfarande sina tryck-
block efter egen formgivning. På 
80-talet var hon en av de dri-
vande i bildandet av KKV Textil-
tryck i Malmö och som dess för-
sta ordförande, 1983-93, spelade 
hon en viktig roll för att etablera 
den konstnärliga utvecklingen av 
textiltryck i Malmö. 
Ellen och hennes arbete doku-
menteras för närvarande i pro-
jektet Block Print Evolution - där 

Visning av utställningen 
Älskade korg!
Vandringsutställningen Älskade 
korg!  Bundet, flätat och vridet 
har äntligen kommit till Skåne! 
Vi bjuder in till en visning med 
Sofia Månsson från Skånes Hem-
slöjdsförbund som är en av de 
ansvariga för utställningen.
Utställningen vill väcka nyfiken-
het kring hantverket, visa mång-
falden av korgar i Sverige och 
berätta om vår rika korgtradition 
runtom i landet. Korgen som 
bärhjälp, transport och förvaring 
har en lång tradition, men kan 
korgen fylla en ny funktion i vårt 
moderna samhälle och kan vi 
hålla det klassiska korghantver-
ket vid liv? Utställningen är pro-
ducerad av Sörmlands museum, 
Östergötlands hemslöjdsförening 
och Skånes Hemslöjdsförbund 
och har på Österlens museum 
kompletterats med korgar ur 
Fornminnesföreningens samling-
ar på Österlens museum.
Tid: lör 13 nov, kl. 11.30, visning-
en tar ca 40 minuter.
Plats: Österlens museum, Storg. 
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Staden Malmös Hemslöjdsförening / Söderslätts Hemslöjdsförening

Tryck på papper med block 
och stämplar 
Lagom till jul ges tillfälle att 
testa blocktryck på papper; lämp-
ligt till både julkort och etiketter. 
Under kvällen får du också prova 
att skära ut egna stämplar i 
gummi och linoleum. 
Kvällens inspiratör Eva Hejd-
ström är utbildad bokbindare 
med konstböcker som specialitet.
Ledare: Eva Hejdström
Plats: STPLN, Stapelbäddsg. 3 V 
Hamnen, Malmö
Tid: ons 8 dec, kl. 18-21
Kostnad: medlem SMH 75 kr, 
övriga 200 kr. Materialkostnad 
tillkommer, 100 kr betalas på 
plats till Eva
Anmälan: endast via Tickster, 
först till kvarn gäller
Ta med: förkläde om du vill

Slöjdhäng
Vi inleder det nya året med ett 
slöjdhäng. Ta med dig det du slöj-
dar på för tillfället så arbetar vi 
tillsammans och pratar slöjd och 
görande över en kopp kaffe eller 
te. Vi är alltid nyfikna på vad 
just du gör och kanske inspirerar 
ditt arbete någon annan!
Tid: ons 19 jan, kl. 18-21
Plats: Form/Design Center, Lilla 
Torg 9, Malmö
Kostnad: 25 kr oavsett medlem-
skap
Anmälan: endast via Tickster, 
först till kvarn gäller

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

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.

Medlemskväll
Ledare: Söderslätts Hemslöjds-
förenings styrelse
Tid: tors 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.

Samiska armband
Ledare: Marie-Louise Hansson
Tid: Tors 11 nov, kl. 18-21
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 250 kr inkl. material 
till 1 armband
Anmälan: senast 8 nov till 
lilldalen@telia.com

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: ons 1 dec, 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.
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Ängelholms Hemslöjdsgille

Ängelholms Hemslöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

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

Instagram @angelholmshemslojdsgille

Aktuell information om aktiviteter finns i Slöjdkalendern. 
För info: 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 län-
ken i din webbläsare. Du behöver internetuppkoppling under hela akti-
viteten samt en dator, surfplatta eller smartphone. Nedan finner du vilka 
aktiviteter det gäller. Vi kan lägga in fler workshops och träffar efterhand 
om det finns intresse. Hör av dig!

Våra aktiviteter hålls i Ängelholm om inget annat anges!

Hållbar livsstil Tryck! 
Vi återbrukar bomulls- och 
linnetextilier genom att göra 
egna stämplar med personliga 
mönster. Vi provtrycker. Ta med 
tvättade och strukna bitar av tyg, 
som passar i format till kuddar 
och påsar.
Ledare: Monica Palmqvist 
Tid: Sön 17 okt, kl. 11-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 625 kr medlem, övriga 
725 kr. Kostnad för material 
tillkommer
Anmälan: snarast till  
marianne@gmail.com  
070-3107206

Broderikafé
Ta med dig ett handarbete, kom 
och umgås kravlöst och lättsamt 
med andra, få inspiration samt 
tips och råd! Broderikaféet är 
till för dig som är broderiintres-
serad och vill träffa likasinnade. 
Det går förstås bra att vara med 
utan ett eget broderi för att kika 
på vad andra i gruppen arbetar 
med.
Ledare: Hedvig  

Wendelbo-Hansson
Tid: Fre 22 okt, kl. 13-15
Plats: Vejbystrands bibliotek, 
mitt i Vejbystrand
Kostnad: 50 kr inkl. fika. Mate-
rial finns att köpa på plats
Anmälan:  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206

Japansk väska Komebukuro 
via Zoom
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 sashikobroderi, sömnad & 
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 & 
inspiration och 2 träffar à 4 tim.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Lör 23 okt och sön 7 nov, 

kl. 10-14. Kursbrev skickas ut 
före, under tiden och direkt efter 
kursen
Kostnad: Medlem 1020 kr, 
övriga 1220 kr
Anmälan: senast 10 okt till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206   

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 sashikobroderi, sömnad & 
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 & 
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 1020 kr, övriga 
1220 kr    
Material: Material, tyg, vlieseline 
och detaljer finns att köpa. Även 
möjligheter till textiltryck
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Anmälan: senast 17 okt till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206

Måndagsträffen med 
Hemslöjdsgillet via Zoom!  
Hållbar Livsstil! Broderi & 
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! Väl-
kommen på en modern ”syjunta” 
via Zoom!
Ledare: Monica Palmqvist 
Tid: Mån 25 okt, kl. 17.30-19.30 
Kostnad: 50 kr
Anmälan: senast 21 okt  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206

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: 350 kr medlem, 
övriga 450 kr
Material: Material till borstar 
finns att köpa av ledarna
Anmälan: senast 23 okt 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206

Borstbinderi, 
fortsättningskurs   
Lär dig mer om borstbinderi.   
Ledare: Annica och Lars 
Bonthron   
Tid: Sön 31 okt, kl. 10-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 350 kr medlem, 
övriga 450 kr
Material: Material till borstar 
finns att köpa av ledarna
Anmälan: senast 23 okt
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206

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

POPupKORT verkliga sagor!
Lov-workshop för alla åldrar! 
Skapa popupkort med foto och 
bilder från gamla böcker och ma-
gasin.Vi gör papperscollage med 
berättelser och sagor till kort för 
födelsedagar eller kanske julkort.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Mån 1 nov, kl. 14-17.30, 
drop in                 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Ingen kostnad
Ingen anmälan! Max 15 personer 
i lokalen; vi tar in fler efterhand.
Barn under 9 år i sällskap med 

vuxen.
I samarbete med Ängelholms 
Kommun, Kultur och stad – 
allmänkultur

KULTURVECKAN
EN DEL AV

WWW.ENGELHOLM.SE/KULTURVECKAN

KULTURVECKAN
EN DEL AV

WWW.ENGELHOLM.SE/KULTURVECKAN
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Stickkafé  
Vi stickar, virkar eller vad du vill. 
Tillsammans ger vi varandra tips 
och råd.    
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: Ons 3 nov, kl. 18-21 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: oxelman.marianne@
gmail.com 070-3107206 

Visa din textil!
Ta med och visa dina textilier 
för hemslöjdskonsulenterna 
Annhelén Olsson och Anna-Lisa 
Persson. De ger råd om sköt-
sel, berättar om tekniker och 
material, historik och härkomst.                                         
Tid: Tis 9 nov, kl. 15-17
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad och ingen anmä-
lan.

Sashiko – Slöjdzoom
Vi syr olika stygn i vitt och färg 
och gör mönster på jeanslappar. 
Dessa kan sedan bli julklap-
par som syetuier, nåldynor eller 
fodral för hörlurar och sladdar.
I kursen ingår även att vika 
julpåsar, som lätt kan skickas!
Ett kursbrev med info och mallar 
skickas ut före start.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Ons 10 och 24 nov,
kl. 18-20.30
Kostnad: Medlem 725 kr, 
övriga 825 kr
Anmälan: senast 1 nov till
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206   

Broderikafé
Ta med dig ett handarbete, kom 
och umgås kravlöst och lättsamt 
med andra, få inspiration samt 
tips och råd. Broderikaféet är 
till för dig som är broderiintres-
serad och vill träffa likasinnade. 
Det går förstås bra att vara med 
utan ett eget broderi för att kika 
på vad andra i gruppen arbetar 
med.
Ledare: Hedvig 
Wendelbo-Hansson
Tid: Fre 12 nov, kl. 13-15
Plats: Vejbystrands bibliotek, 
mitt i Vejbystrand
Kostnad: 50 kr inkl. fika. 
Material finns att köpa på plats
Anmälan: 070-3107206
oxelman.marianne@gmail.com

Sashiko-Boro japanskt 
broderi
Från början en teknik att laga 
och förstärka med; idag används 
sashiko inom konstsömnad och 
som dekoration.Vi kommer att 
brodera ett stycke som passar till 
en påse, kudde, kasse eller till 
något annat du kommer på. Du 
kan också ta med ett slitet plagg, 
som du kan laga eller förstärka. 
Förstygn (tråckelstygn, upp och 
ner stygn) i olika kombinationer 
är det som kommer att använ-
das. 
Ledare: Bodil Englund och 
Agneta Kjellberg
Tid: Lör 13 nov, kl. 10-15 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 250 kr medlem, övriga 
350 kr.

Ta med: en bit tyg till bottentyg 
i valfri storlek, (30×30, 30×50, 
60×60 cm), gärna bomullstyg. Ta 
också med småbitar i olika färger 
och mönster, för att sy fast på 
bottentyget. Broderigarn, som 
pärlgarn och märkgarn samt 
vanligt sybehör. Det kommer 
också att finnas material på plats 
Vill du laga något är det natur-
ligtvis OK.
Anmälan: senast 4 nov 
oxelman.marianne@gmail.
com 070-3107206

Måndagsträffen med 
Hemslöjdsgillet via Zoom!  
Hållbar Livsstil! Broderi & 
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 ”sy-
junta” via Zoom!
Ledare: Monica Palmqvist 
Tid:  Mån 15 nov, kl. 17.30-19.30  
Kostnad: 50 kr
Anmälan: senast 11 nov 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206

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 & inspira-
tion och 2 träffar à 4 tim.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Sön 21 nov och 5 dec, kl. 
10-14. Kursbrev skickas ut före, 
under tiden och direkt efter 
kursen
Plats: Vi ses via digitala Zoom, 
kursbrev och länk kommer efter 
anmälan och betalning
Kostnad: Medlem 1020 kr, övriga 
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1220 kr
Anmälan: senast 7 nov till
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206

Prova på att skapa Pop-up 
kort!
Vi gör effektfulla tredimensio-
nella kort med hjälp av papper, 
sax och klister.
Ledare: Tove Lindén
Tid: Tis 23 nov, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 150 kr medlem, övriga 
200 kr. Material tillkommer
Anmälan: senast 16 nov 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206

Nåltova julgranspynt!
Ledare: M Oxelman, U Johnsson, 
I Pehrsson, T Rosenqvist m.fl.
Tid: Tis 30 nov, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Kostnad: 150 kr medlem, övriga 
200 kr
Ta med: Pepparkaksformar i 
olika modeller, om du har
Anmälan: senast 23 nov oxel-
man.marianne@gmail.com 070-
3107206

Pappersslöjd - Slöjdzoom
Vi gör små julklappar i papper 
och viker vackra julpåsar till 
dina julklappar.
T.ex. gör vi små japanska boxar, 
gammaldags änglar & fläthjär-
tan på nytt sätt. Vi arbetar i 
återbruksmaterial med både 
tradition & nytänkande.
Ett kursbrev med info och mallar 
skickas ut före start.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Tors 2 dec och tis 7 dec, 
kl. 18-20.30
Kostnad: Medlem 725 kr, övriga 
825 kr
Anmälan: senast 20 nov till
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206  

Broderikafé
Ta med dig ett handarbete, kom 
och umgås kravlöst och lättsamt 
med andra, få inspiration samt 
tips och råd” Broderikaféet är 
till för dig som är broderiintres-
serad och vill träffa likasinnade. 
Det går förstås bra att vara med 
utan ett eget broderi för att kika 
på vad andra i gruppen arbetar 
med.
Ledare: Hedvig 
Wendelbo-Hansson
Tid: Fre 3 dec, kl. 13-15
Plats: Vejbystrands bibliotek, 
mitt i Vejbystrand
Kostnad: 50 kr inkl. fika. Mate-
rial finns att köpa på plats
Anmälan: 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-3107206

Stickkafé  
Vi stickar, virkar eller vad du vill. 
Tillsammans ger vi varandra tips 
och råd.    
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: Ons 8 dec, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: oxelman.marianne@
gmail.com 070-3107206 
 
Stickkafé  
Vi stickar, virkar eller vad du vill. 
Tillsammans ger vi varandra tips 
och råd.     
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: Tors 20 jan, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: oxelman.marianne@
gmail.com 070-3107206

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: Torsdag 10 feb och mån-
dag 14 feb kl 18-21 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm.
Kostnad: 300 kr medlem, övriga 
400 kr.  Materialkostnad tillkom-
mer.
Anmälan: senast 1 feb 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.
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Pappersstjärnor – 
stora och små
Vi får lära oss göra dekorativa 
pappersstjärnor till fönster och 
gran eller bord. Det är en van 
stjärntillverkare som lär ut. Vi 
fikar under kvällen.
Ledare: Veronica Jeppsson, mu-
seipedagog
Tid: ons 24 nov, kl. 18-21
Plats: Vuxenskolan, Mossgatan 1, 
Simrishamn
Kostnad: 100 kr + 25 kr materi-
alkostnad
Anmälan: Till Tina Persson
tina.tenje@gmail.com

Tvåändstickning
Gunnel Kindstedt lär ut två-
ändsstickning och i mån av tid 
lyfta maskor. Gunnel är en van 
stickerska och lär oss detta. Man 
bör ha stickvana.
Ledare: Gunnel Kindstedt,  
Simrishamn
Tid: lör 20 nov, kl. 9.30-16
Plats: Vuxenskolan, Mossgatan 1, 
Simrishamn 
Ta med: garn och stickor. Lunch
Kostnad: 400 kr för medlemmar 
och 500 kr för övriga

Temari
Temari betyder lindad boll för 
hand. Stommen lindar man för 
hand och broderas sedan i olika 
mönster. Kerstin Tobiasson är en 
välkänd kursledare för många av 
oss i hemslöjdsföreningen.
Ledare: Kerstin Tobiasson
Tid: lör 27 nov, 9.30-16
Plats: Studieförbundet 
Vuxenskolans lokal, Ö Vallgatan,  
Kristianstad
Kostnad: 450 kr för medlem och 
övriga 500 kr
Kursledaren tar med material. Ta 
med något till lunch och fika.
Anmälan: till 
margareth.persson@gmail.com

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.

efter anmälan 070-857 14 19 
angående skinn och mönster 
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: snarast till
margareth.persson@gmail.com 
073-312 24 24

Skinnkurs för alla
Kursen är upplagd på 3 träffar. 
Du kan antingen gå 1, 2 eller 3 
tillfällen. Kursdag 2 är fort-
sätt- ning på dag 1. De övriga är 
öppna för alla.
Ledare: Karin Håkansson
Träff 1: 25 sep
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 

Östra Skånes Hemslöjdsförening
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HEMSLÖJDENS BUTIK
Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 073-82 35 439 Öppet: tis-fre kl. 11–16, lör kl. 11–15 
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se  webbshop: hemslojdeniskane.se

HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

Ljudet av maskiner lockar inte Bertil 
Johansson, slöjdare i Höör. Han föredrar 
handverktyg och att kunna lyssna på radion 
när han slöjdar. 
   Bertil Johansson minns inte sin första slöjd-
kniv, men säger att han alltid slöjdat även om 
det kanske inte blev riktigt seriös förrän efter 
en veckokurs med Wille Sundqvist 1992. Men 
även om slöjden och slöjdandes ligger Bertil 
varmt om hjärtat är det inget han livnärt sig 
på utan har alltid varit mer av hobbykarak-
tär. Men då Bertil uppnått en ålder på 91 år 
har det ändå hunnits med en del täljande. 
   Björk, björk och björk är materialen Bertil 
använder sig av när han täljer. Och alltid 
färskt trä. Oftast blir det fåglar och gärna 
olika ölgåsar. Helst lite större, blåmesar är för 
små. Hur lång tid det tar att göra en fågel kan 
han inte svara på. “Man täljer en stund, sedan 
vilar man”, säger Bertil. Och produktionen 
är inte så stor kanske 3-4 fåglar per år och 
alla olika, massproduktion har aldrig tilltalat 
Bertil även om han även täljer småskedar och 
då kan det bli ett par stycken. Bertils egensin-
niga ölgåsar målas sedan några år tillbaka 
av Bertils fru Maria Schad som är konstnär. 
“Hon är duktigare på färg och sånt än jag”, 
säger Bertil. 
   På frågan om det är någon gås på gång så 
säger Bertil att det kommit en flytt i vägen 
och att han saknar ett bra ämne att tälja ur. 
Det är svårt att hitta bra ämnen när han inte 
har en egen skog att plocka ur längre. För om 
han skall kunna göra större fåglar, och det 
är det som tilltalar mest, behöver han större 
bitar färsk björk och det bästa är ju att gå och 
välja när trädet står i skogen.  
   I butiken i Landskrona hittar ni några av 
Bertils ölgåsar och även några småskedar. 
Och finns det någon skogsägare i Mittskåne 
som har någon björk att avvara så hör gärna 
av er så går vi ut i skogen tillsammans med 
Bertil och hugger oss ett ämne. 
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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. 



Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
 Box 1143
 221 05 LUND

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


