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Hemslöjdsnytt ges ut av Skånes
Hemslöjdsförbund och förmedlar
information från hemslöjdskonsulenterna, hemslöjdsföreningarna och Hemslöjdens
butik i Landskrona.

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

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 april
2022. Material lämnas senast 15
mars till Skånes Hemslöjdsförbund
eller mailas till redaktören, se
adress ovan.

På omslaget: Smide av Ylva Hägg från utställningen Järnets möjligheter
- två smeder, ett material som visas på Hemslöjden i Skåne, Landskrona
gamla stationshus 22 januari–19 mars. Se sidan 6.

Foton: Privata där ej annat anges.
Tryckeri: All-Media Öresund AB
Malmö

Skånes Hemslöjdsförbund

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

Förbundet är en paraplyorganisation för
lokalföreningarna, arbetsgivare åt konsulenterna samt
ägare av Hemslöjden Skåne AB.
Anne-Marie Lindén, ordförande
070-404 52 69
signe.linden@gmail.com

Adress: Landskrona gamla stationshus
Österleden 10, 261 35 Landskrona
E-post: info@hemslojdeniskane.se

Hemslöjdsföreningarna

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

15
mars
deadline
hemslöjdsnytt
nr 2/2022

Hemslöjdskonsulenterna

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

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

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

Kalle Forss, hård slöjd, barn och unga
070-269 99 85 kalle.forss@hemslojd.org
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Sofia Månsson hård slöjd, kommunikation
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojd.org

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

Ekonomi

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

Johanna Karlsson, ekonomiassistent
johanna.karlsson@hemslojd.org

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

Hemslöjdens butik i Landskrona
Hemslöjden Skåne AB
Nätbutik: hemslojdeniskane.se

Söderslätts Hemslöjdsförening
ordf. Lotta Pettersson
lottemipettersson@gmail.com

Adress: Landskrona gamla stationshus
Österleden 10, 261 35 Landskrona
Tel: 073-82 35 439
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se

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

Anna Wahlstedt, butikschef
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Östra Skånes Hemslöjdsförening
ordf. Wiveca Vohnsen 076-046 18 62
wivecavohnsen@hotmail.com
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Hitta oss på nätet
Många av föreningarna har egna Facebooksidor och Instagramkonton.
Hemslöjdens butik och hemslöjdskonsulenterna finns på Instagram under @hemslojdeniskane
Hela den skånska hemslöjdsorganisationen hittar du gemensamt på Facebook på hemslojdiskane
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Hemslöjdsnytt

KONSULENTERNAS KOLUMN

AKTUELLT

har ordet.

registrerade. På andra våningen i Landskrona
gamla stationshus, har vi inrett ett stort rum
för kompaktförvaring av textilsamlingen och
ett litet studierum för forskning i anslutning
till den. En stor del av textilierna kommer
att visas i en arkivmöbel som har 50 utdragbara lådor. Den står i vårt textila kursrum och
lådorna ska fyllas med antika textilier som broderade åkdynor, flamsk-, rölakans- och krabbasnårsvävnader, knypplade spetsar, livstycken,
förkläden, bröstdukar, mönsterskisser och foton.
Samlingarna kommer att tillgängliggöras för
allmänheten genom våra kurser, arkivkvällar och studiebesök. Allt invigs i samband med
Skånes Hemslöjdsförbunds årsstämma 9 april.
Då kommer vi att fira att textilsamlingen och
arkivet har kommit till huset!
I sommar visas en utställning om Fair Isle
tröjor av Carina Olsson under perioden 21 maj27 augusti. Hon är mer känd som skicklig yllebrodös (boken Brodera på ylle) men har nu
inspirerats av mönsterstickning som resulterat i
en bok och massor av fina stickade tröjor. Ännu
en slöjdstjärna visas under året, 1 oktober-19
november visar Jögge Sundqvist sin skurna och
målade folkkonst och delar med sig av sin kunskap och inspiration till oss. Det vill ju ingen
missa!
Vill du inte bara titta, utan också göra själv
kan du gå en kurs. Under våren och sommaren
arrangerar hemslöjdskonsulenterna 26 kurser
på olika platser i Skåne. Till dessa kan du lägga
all den programverksamhet som våra sju lokala
hemslöjdsföreningar ordnar med: prova-på kurser, slöjdkaféer, medlemsträffar, föreläsningar
och lovaktiviteter som vänder sig till både barn,
ungdomar och vuxna.
Det finns en hemslöjdsbutik i Skåne! Ja faktiskt, den enda i södra Sverige. I vår butik kan
du hitta slöjd av hög kvalitet. Tillverkad av
naturmaterial och närproducerad under sjysta
förhållanden av slöjdare och konsthantverkare
från hela landet. Där säljs också material, verktyg och redskap till olika tekniker samt ett stort
urval av fackböcker. Har du inte möjlighet att
resa hit, kan du handla genom webbshoppen. Är
Skåne landets bästa slöjdlän? Vad tycker du?

Skåne - är det landets bästa
slöjdlän?

Framför oss ligger ett nytt spännande år.
Oanvänt och fullt av möjligheter. Det är nu du
kan få tid att lära dig något som du inte har
provat innan, träffa nya bekanta och starta upp
med nya rutiner. När man är i slöjdsvängen har
man alltid stora möjligheter att fylla sin tid med
intressanta projekt och nya kunskaper. Utbudet
är stort och det är snarare tiden som inte räcker
till, mer än möjligheterna. Detta år bjuder vi
på Hemslöjden i Skåne in till en mängd olika
intressanta evenemang, och här ska du få några
smakprov.
Redan 22 januari öppnar vi utställningen
Järnets möjligheter - två smeder ett material med Ylva Hägg och Johan Davidsson, två
skickliga hantverkare som är utbildade på
Sätergläntan inom trä och järnsmide.
26 mars-14 maj visas Linnetvist från 1960talet, formgivna av Kerstin Mauritzson som var
anställd som textilkonstnär på Malmöhus läns
hemslöjd 1953-1986, från 1979 var hon också
hemslöjdschef. Textilierna finns i dag i våra
samlingar och de är läckra både vad gäller färger och mönster. Som färgglada karameller, du
vet de där hårda man köper på marknader.
Samlingarna kom till Hemslöjdens lokaler
för ett år sedan. Efter mycket arbete är de nu
äntligen på plats, sorterade, väl förpackade och
Hemslöjdsnytt

Annhelen Olsson
verksamhetsledare Skånes Hemslöjdsförbund
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AKTUELLT

Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

Spinnträffar

Vi fotsätter med våra spinntträffar.
Tid: 15 jan, 12 feb, 12 mars, 23 april och 14 maj

kl. 11–14
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Är du intresserad av att vara med på maillistan för spinnare hör av dig till hemslöjdskonsulent anna-lisa.persson@hemslojd.org

Älskade Korg!
Visas på Österlens Museum,
Simrishamn t.o.m. 30 jan

Utställningen visar korgar, material och
korgtekniker från olika delar av Sverige
tillsammans med filmer och dokumentationer.
I vandringsutställningen ingår korgar av ett
trettiotal nu verksamma korgmakare och
under utställningsperioden på Österlens
Museum är den även förstärkt med korgar
från museets samlingar samt fler 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

Tack till följande sponsorer: Malmö Industriförening, String Furniture AB, Blå Station, Klippan, Birgit Rausing, Malmö Stad,
Kommunförbundet Skåne, Kulturnämnden Helsingborg, Tryckfolket, Papyrus, Folkuniversitetet, Hulténs, Tocado.

KONSULENTERNA...

En jurybedömd vandringsutställning med handgjord form – här och nu!
En jurybedömd vandringsutställning med handgjord form – här och nu!

Utvalt
i Syd
Turnéplan

Den tredje utställningen i projekt Utvalt i
Syd visar 27 verk av lika många utövare.
Utställningen visas på:
2015
Form/Design Center, Malmö, 18/6 - 23/8

2021

Malmö,
Form/Design
Center
– 17/6–22/85/9 -18/10
Tjörnedala
Konsthall,
Simrishamn,

Dunkers
Kulturhus, Helsingborg,
Ronneby
Kulturcentrum
– 11/9–31/10 29/10 - 24/1
Östersund, Lux – 4/12–9/1

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

Älskade
korg

2022

Tomelilla, Konsthallen – 22/1–27/2
Bodafors
Kulturgatan – 18/6–18/9
Fri entré!

KONSTHANTVERK, SLÖJD & FORM I SYD

Tomelilla Konsthallen, 22 jan–27 feb
Bodafors Kulturgatan, 18 juni–18 sep
Publikt turnéprogram på varje utställningsplats –

information
och
anmälan
pågäller
hemsidan.
Fritt inträde,
undantaget
Bodafors
där entré
för fler utställningar.
www.utvaltiskane.se

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

Utvalt i Syd är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum, Form/Designcenter och Skånes Hemslöjdsförbund.
Läs mer på utvaltisyd.se

FLÄTAT
BUNDET
VRIDET

UTVALToch
I SYD
arrangerasCenter
av Form/Design
Center,
Skånes
Hemslöjdsförbund och Konsthantverkscentrum.
UTVALT arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund
Form/Design
med stöd från
Region
Skåne.

En utställning om korgens historia,
framtid och vårt förhållande till ett
av världens äldsta hantverk.
18 september 2021 – 30 januari 2022

Fastlagsbulleföredrag om korgar

3 mars, kl. 10 och kl. 14 arrangerar Skånes
Hemslöjdsförbund tillsammans med Österlens
Museum och Föreningen för fornminnes- och

Österlens Museum, Simrishamn

hembygdsvård ett föredrag om korgartraditioner i
landet på Museimagasinet Garvaren i Simrishamn.
Kostnad 145 kr, inkl. fastlagsbulle och kaffe.
Föranmälan krävs och görs på

Skånes Hemslöjdsförbund
En del av Region Sörmland

osterlens.museum@simrishamn.se
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Hemslöjdsnytt

AKTUELLT

SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser

KURSER

Prova något nytt eller fördjupa dig. Hemslöjdskonsulenterna arrangerar slöjdkurser för både
nybörjare och avancerade. Kursledarna är experter på sina områden och håller hög kvalitet.
Anmälningar

Du anmäler dig på hemslojdeniskane.se/kurser. När du gjort din anmälan får du inom någon minut en bekräftelse
på att vi tagit emot din anmälan. Får du inte det så kan du först titta om den ligger i din skräppostlåda, i andra
hand kontaktar du Anna-Lisa Persson 070-302 35 25 Anmälan är bindande, övriga anmälningsvillkor finns på
hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. OBS! om inget annat anges tillkommer materialkostnad som betalas på
plats.
Du som är medlem i en hemslöjdsförening har 10 % rabatt på våra kurser. För att få rabatt måste du ange ditt
medlemsnummer när du anmäler dig. Är du under 25 år? Då har du 50 % rabatt på våra kurser.

JÄRNETS MÖJLIGHETER
– två smeder, ett material

Fritt yllebroderi

29-30 jan fulltecknad

Lädersömnad

5-6 feb fulltecknad

Skånskt yllebroderi

Helgkurs
På kursen lär du dig de stygn,
bottensömmar, mönsterformer
och material som används i det
skånska yllebroderiet. Den passar både för dig som är nybörjare
och dig som broderat tidigare.
Kursinnehåll: Historik, mönsteröverföring och montering. Material kan du köpa av kursledaren.
Lärare: Kristina Persson
Tid: 5-6 mars, kl. 10-16
Plats: Kulturen i Lund
Kostnad: 1 700 kr

formens betydelse för föremålet
samt enklare ytbehandling.
Verktyg, redskap och material
finns på plats. Det finns också
föremål att inspireras av som
slevar, smörknivar, stekspadar,
fantasifåglar, gubbar, smycken,
nålhus, krympburkar med mera.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 19-20 mars, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr

provlappar.
Lärare: Eva Berg
Tid: 19-20 mars, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr

Kom igång och tälj

22 jan–19 mars Järnets möjligheter – två smeder, ett material
Ylva Hägg och Johan Davidsson ställer ut på Hemslöjden i Skåne
Sträcka och bredda, klyva och bocka, välla och nita. Samma teknikerna kan kombineras och
utnyttjas på en mängd olika sätt. En utsmidd plåt kan bli en vinge eller grunden till ett lås. En
kluven järnstång kan bli till hornen på en get eller öglan på en nyckel. Med nitar kan delar till
ett lås fogas samman eller ben fästas till en kropp. Möjligheterna är många, det är smeden som
avgör hur de används.
Invigning: lördag 22 januari kl. 11-15. Båda smederna finns på plats och visar och berättar om
sina verk.
Föredag: onsdag 16 mars, kl. 18.30 kan du se och höra Johan Davidsson berätta om järnets
möjligheter ur ett historiskt perspektiv - Från myrmalm till hammare och spik i ett livesänt
digitalt föredrag. Föredraget är kostnadsfritt och du hittar länk samt instruktioner på hur du
deltar på hemslojdeniskane.se/jarnetsmojligheter när det närmar sig.
Hemslöjdsnytt
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Helgkurs
En rolig och inspirerande grundkurs i täljning där vi börjar
enkelt och ökar på svårighetsgraden allt eftersom. Kursen passar
också dig som är lite mer van att
tälja.
Du får lära dig tälja med kniv
och yxa i färskt trä. Andra verktyg och redskap som du också
kommer att använda är spräckjärn, bandkniv, täljhäst och
japanska dragsågar.
Vi går igenom täljtekniker som
olika knivgrepp, klyvning, kapning, materialkännedom och

Montera och dekorera

Helgkurs
De skånska dynorna har oftast
dekorativa, fantasifulla och
funktionella kantavslutningar.
På kursen får du prova olika
kantavslutningar, tofsar, fransar
och duskor. Har du en kudde
eller dyna du vill montera så ta
med den. Annars kan du göra de
olika monteringarna på
7

anmäl dig till kurserna på:
hemslojdeniskane.se/kurser

Hemslöjdsnytt

LUFFARSLÖJD

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 grytunderlägg.
Även om vi följer en viss ordning
finns det utrymme för personlig
prägel och uttryck på de ting vi
skapar.
Lärare: Caroline Blixt
Tid: 2-3 april, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr

Stygn som sticker ut,
brodera 3-dimensionellt

Helgkurs
Under den här kursen kommer
vi att brodera på höjden och
tvären, alltså tredimensionellt.
När vi tänker på broderi är det
oftast tvådimensionellt, eftersom stygn oftast är platta. Men
under denna vecka ska ni få
lära er stygn som sticker ut och
utforska tekniker för att göra era
broderier tredimensionella. Vi
kommer att sy tredimensionellt
men också addera komponenter
till våra broderier för att ge dem
mer djup. På engelska kallas tekniken stumpwork.
Hemslöjdsnytt

STYGN SOM STICKER UT

VERKTYGSSLIPNING

Lärare: Hannah Streefkerk
Tid: 2-3 april, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,

Tid: 23-24 april, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,

Landskrona
Kostnad: 1 700 kr

Verktygsslipning

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 skadade hyvlar,
stämjärn, skölpar, knivar, saxar,
sekatörer, grensaxar, svarvstål,
bildhuggarjärn och yxor.
Lärare: Benjamin Holm
Tid: 2-3 april, kl. 10-16
Plats: Himmelstorp, Förslöv
Kostnad: 1 700 kr

Fläta pil till din utemiljö

Helgkurs
Fläta det du behöver till din
trädgård/balkong – klätterstöd
till störbönor/luktärter, pionstöd,
små kryddkorgar utan botten,
rabattkanter… Vi flätar i lite stadigare, segtorkad pil som odlas
i Skåne. Du får lära dig några
olika flätningstekniker, så att du
kan fläta vidare hemma, efter
kursen Kursen passar såväl dig
som är nybörjar som dig som vill
vidarutveckla dig.
Lärare: Eva Persson
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Landskrona
Kostnad: 1 700 kr

Kursledarpresentation:

Eva Persson är konstnär, slöjdare
och pedagog. Hon arbetade tidigare som hemslöjdskonsulent i
Kristianstad län men driver nu
egen verksamhet där hon bl.a.
flätar pil och håller kurser/workshops. Eva använder också gärna
material som finns tillhands i
trädgården… kvistar från trädbeskärning, sly, humle m.m. evap.
nu

Halmlöb - bind korgar i halm

Helgkurs
Löbbindning, eller spiralbindning, är en teknik som förr användes vid tillverkning av bl.a.
förvaringskärl, bikupor, halmskor
och t.o.m. likkistor. Tekniken var
särskilt vanlig i Skåne och på
Jylland. Det går till så att man
binder samman knippen med
halm varv efter varv med hjälp
av skenor i pil, hassel eller rotting. På kursen får du börja med
att binda ett enkelt kärl av halm
med pilskenor. Under kursen har
du tillgång till färdigkluvna skenor som du bara finhyvlar, men
du får också lära dig att göra
skenorna från grunden - klyva

FLÄTA PIL TILL DIN UTEMILJÖ

och hyvla dem.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 11-12 juni, kl. 9-16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr

Pilkorgsflätning

Veckokurs
Pil är ett fantastiskt material
som det tillverkats korg av i
många hundra år och pilens
möjligheter är många. Om du är
nybörjare får du börja med att
tillverka ett par runda korgar
från grunden, och lära känna
material, flättekniker och redskap. Du som gått en eller ett
par kurser tidigare, kan prova
på att göra ovala, eller kanske
till och med fyrkantiga korgar.
På kursen finns tillgång till både
avskalad pil och pil med bark i
olika färger.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 13-17 juni, kl. 9 -16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 3 600 kr

HALMLÖB

PILKORGSFLÄTNING

Sommarkurser

Anmälan för sommarens kurser öppnar 1 mars på
hemslojdeniskane.se/kurser.

Vecka 26

Skånskt yllebroderi, Landskrona, Eva Berg
Tälja fåglar Barn och vuxen, Landskrona, Frank Egholm
Folkdräktsömnad, Stockamöllan, Maja Satz

Vecka 27

Pilkorgsflätning, Landskrona, Steen H Madsen
Svenska sticktraditioner, Landskrona, Karin Kahnlund

Vecka 28

Svarvning enligt skärmetoden, Landskrona, Åke Landström

Vecka 29

Konstväv, Landskrona,
Gunvor Johansson

Vecka 31

Grundkurs i vävning,
Landskrona, Inga Jönsson

26–28 aug

Fair Isle-stickning
Landskrona, Carina Olsson

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

Helsingborgs Hemslöjdsgille

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.

Slöjdkafé på
Stadsbiblioteket

Vi stickar eller slöjdar annat på
Stadsbiblioteket i Helsingborg.
Kom och inspirera och låt dig
inspireras av andra slöjdintresserade.
Tid: mån 17 jan, tis 8 feb, ons 2
mars, tors 24 mars, mån 11 april,
tis 3 maj, ons 25 maj och tors 16
juni, kl. 17-19
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att
köpa i Café Birger.
I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

Slöjdloppis

Har du material hemma, som
inte vill bli något, eller kanske
ett UFO som någon annan
skulle vilja göra klart? Här finns
chansen att sälja eller köpa allt
som har med slöjd att göra, t.ex.
material och redskap, mönster,
böcker, tidningar eller annat.
Mer information får du med epost när det närmar sig, men du
kan anmäla dig redan nu om du
vill sälja något.
Tid: lör 22 jan, kl. 12-14
Plats: Helsingborg stadsbibliotek
Anmälan: snarast till
annaclara_linden@hotmail.com

Slöjdkafé på Rosengården

Helsingborgs Hemslöjdsgille
bjuder in till slöjdkafé. Vi stickar,
virkar, broderar. Vi inspirerar och
hjälper varandra. Nybörjare eller
proffs - alla är välkomna!
Drop-in, ingen föranmälan krävs.
Tid: mån 17 jan, 21 feb, 21 mars,
18 april, 16 maj, kl. 15-18
Plats: Rosengårdens bibliotek
Fri entré, vi bjuder på kaffe/te.
I samarbete med Rosengårdens
bibliotek

Hemslöjdsnytt

042-21 19 03

I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

Introduktion till kumihimo

Den japanska flättekniken är rolig och lätt att lära sig. På kursen
lär du dig att fläta enkla, färgrika band - runda, fyrkantiga,
platta, snodda - i olika sorters
trådar och garn! Som handarbete
är det lätt att ta med sig och
göra på lediga stunder. De fina
banden kan användas till kanter
på kläder och kuddar, till väskor,
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arm- och halsband, hundkoppel,
skosnören, skärp, nyckelringar
och mycket annat.
På kort tid kan du lära dig den
grundläggande tekniken med att
flytta trådar inbördes på en liten
lätt skiva med skåror i kanten.
Först övar du tekniken, sedan
tittar vi på mönster, färger, material och diagram, så att du kan
skapa din egen samling med prover. Vi gör flera prover på band
med 8 och 16 trådar.
Ledare: Katia Johansen
Tid: lör 5 feb, kl. 10-16
Plats: Folkuniversitetet,
Trädgårdsg. 25
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
350 kr. Material ingår
Ta med: papper, blyertspenna och
färgpennor
Anmälan: senast lör 29 jan till
annaclara_linden@hotmail.com

042-21 19 03

I samarbete med Folkuniversitetet

Makramé – gör en ampel

Makramé är en teknik som
får oss att minnas tillbaka till
70-talet men tekniken är mycket
äldre än så och har sitt ursprung
från Medelhavet och 1800-talets
sjömän. På denna endagskurs får
du lära dig grunderna i makramé
och göra en ampel. Inga förkunskaper behövs. Ta gärna med fina
träkulor med minst 5,5 mm hål
(4-8 st).
Ledare: Marie-Louise Mader
Tid: lör 12 feb, kl. 10-14
Plats: Folkuniversitetet,
Trädgårdsg. 25
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
350 kr. Material till övning och
ampel igår, visst extramaterial
och enkla träkulor kan köpas av
ledaren
Anmälan: senast 5 feb till
marielouisemader@gmail.com
I samarbete med Folkuniversitetet

Årsmöte och föreläsning

Korgar - en resa genom Sverige
Kunskapen om att tillverka
korgar är en av mänsklighetens
äldsta och kanske viktigaste uppfinningar och har följt oss genom
hela historien. Teknikerna är
likartade över hela jordklotet, endast materialen varierar utifrån
vad man haft tillgång till lokalt.
Även idag flätas alla korgar för
hand, på samma sätt som vi gjorde för 10 000 år sedan. Sverige
är ett land med rik och varierad
korgtradition värd att ta vara på.
Skånes Hemslöjdsförbund driver
just nu ett flerårigt projekt om
att lyfta korg och korgkunskap.
Hör Sofia Månsson, hemslöjdskonsulent i Skåne, berätta om
korgtraditionerna i vårt land,
från norr till söder.
Efter föreläsningen tar årsmötesförhandlingarna vid. Vi avslutar
kvällen med ett lotteri.
Tid: ons 16 feb, kl. 18-20
Plats: Stadsbiblioteket

Påsöm

Två tillfällen
Lär dig att brodera påsöm, det
frodiga broderiet från Dalarna.
Med tjockt ullgarn broderar vi de
färgglada blommorna från Flodas
folkdräkt. Du får lära dig grundteknikerna och de vanligaste
mönsterformerna. Kursen passar
dig som är nybörjare men även
dig som vill fortsätta med ditt
påsömsbroderi. Material finns att
köpa på plats. Hedvig WendelboHansson har studerat påsöm i
Mora och broderi på Västerbergs
folkhögskola.
Ta med sax, sybåge, ullgarn,
vadmal, broderinålar och märkpenna.
Ledare: Hedvig Wendelbo-Hansson
Tid: lör 19 feb, 12 mars, kl. 10-16
Plats: Folkuniversitetet,
Trädgårdsg. 25
Kostnad: medlem 300 kr,
övriga 350 kr
Anmälan: senast lör 12 feb till
annaclara_linden@hotmail.com

042-21 19 03

I samarbete med Folkuniversitetet

Tvåändsstickning uppföljning

Kan du redan tvåändssticka,
men vill lära dig mer? Då passar
denna kurs. Vi kommer att
öka och minska, knäppa av och
sticka olika typer av mönstereffekter, både krus och andra
mönster. Ta med papper, penna,
stickor och garn.
Ledare: Anna-Clara Lindén
Tid: lör 5 mars, kl 11-15
Plats: Folkuniversitetet,
Trädgårdsg. 25
Kostnad: medlem 200 kr, ö
vriga 250 kr
Anmälan: senast lör 26 feb till
annaclara_linden@hotmail.com

042-21 19 03

I samarbete med Folkuniversitetet

Visa din textil

Ta med och visa dina textilier
för hemslöjdskonsulenterna
Annhelén Olsson och Anna-Lisa
Persson. De ger råd om skötsel,
berättar om tekniker och material, historik och härkomst.
Tid: tis 8 mars, kl. 17-19
Plats: Folkuniversitetet,
Trädgårdsg. 25
Ingen kostnad och ingen anmälan.
I samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund och Folkuniversitetet

Tenntrådsarmband

Vi lär oss sy ett enkelt tenntrådsarmband. Tenntrådsbroderi är
en teknik som varit utbredd hos
samerna sedan 1600-talet. Inga
förkunskaper krävs.
Ledare: Marie-Louise Mader
Tid: mån 4 apr, kl. 18-21
Plats: Folkuniversitetet,
Trädgårdsg. 25
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
350 kr. Material till armband av
renskinn med en dubbel trefläta
ingår, visst extramaterial kan
köpas av ledaren.
Anmälan: senast 28 mars till

I samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund och Stadsbiblioteket Helsingborg

marielouisemader@gmail.com
I samarbete med Folkuniversitetet

11

Hemslöjdsnytt

Hemslöjden Malmöhus

Hemslöjden Malmöhus

Borstbindning med
Borstbindarakademin i
Onslunda

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

Låt slöjden bli ett tillfälle att umgås över generationsgränserna. Barn och
unga upp till 16 år i sällskap med vuxen deltar gratis, från 16 år och upp
till 25 år betalar halv avgift på vår förenings aktiviteter.
Obs! Anmälan är bindande. Avanmälan senare än 7 dagar före kursstart debiteras. Minst 5 deltagare/ kurs och kursen betalas via Bankgiro: 5715-9246 eller Swish-nr: 123 413 6610. Glöm inte att ange aktivitetens namn.

Årsmöte 2022

Medlemmarna i föreningen Hemslöjden Malmöhus kallas härmed
till årsmöte. Motioner och förslag
ska vara styrelsen tillhanda senast 23 feb. De medlemmar som
anmäler sig till mötet deltar även
i dragningen i föreningens lotteri
av presentkort till Hemslöjdens
butik.
Tid: tors 31 mars. Insläpp från
kl. 17, möte kl. 17.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Program Möte, lotteri, fika och
föredrag med Ivar Asplund,
”Vackra tröjor ur stickhistorien”
Anmälan: senast 14 mars till

krona

Kostnad: medlem 6 500 kr,

övriga 7 100 kr
Mer info efter anmälning
Anmälan: senast mån 7 feb till
annsofie.magner@me.com

annsofie.magner@me.com

Silversmide
Två kurstillfällen OBS! De hör
inte ihop

Utifrån egna önskemål lär du dig
olika metoder och tekniker för
tillverkning av smycken. Ni kommer att få designa, tillverka det
ni har designat, lära er att löda,
laga och ändra gamla silversmycken om ni har några med.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tillfälle 1: 5-6 mars eller tillfälle 2: 19-20 mars. Kl. 10-15
Plats: Gamla Kyrkogatan 21,
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr, övriga
1 350 kr, silver tillkommer
Mer info efter anmälan.
Anmälan: senast 25 feb eller 9
mars till annsofie.magner@me.com

Tenntrådsarmband på spets
och skinn

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Med tenntrådflätning, pärlor,
spets och skinn tillverkar vi ett
personligt armband.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: lör 5 mars, kl. 10-16
Plats: Gamla Kyrkogatan 21,
Landskrona
Kostnad: medlem 750 kr,
övriga 850 kr
Mer info efter anmälan
Anmälan: senast 25 feb till

Sy en skinnklocka

Under tre helger har ni möjlighet
att sy en skinnklocka, livkjol fodrad med päls, under handledning
av Täpp Lars, Lars Arnesson
Tid: 25-27 feb, 11-13 mars och
8-10 april, fre kl. 18-21, lör kl.
9-17 och sön kl. 10-15
Ledare: Täpp Lars
Plats: Hemslöjden i Skåne och
Gamla Kyrkogatan 21, LandsHemslöjdsnytt

Kom och lär dig att sätta borstar! Under en dag lär du dig
grundläggande borstbindning,
borst/borstbindarhistoria, vilka
naturmaterial som används och
deras härkomst.
Ledare: Ronnie Axelsson med
Borstbindarakademin
Tid: sön 20 feb, kl. 11-16
Plats: Gamla Kyrkogatan 21,
Landskrona
Kostnad: Medlem 350 kr. övriga
450 kr. Material finns att köpa
på plats
Anmälan: senast 13 feb till <

annsofie.magner@me.com
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Gör ett unikt kuddfodral av
återvunna textilier

På kursen visar jag hur du kan
fläta samman textilier du har till
ett nytt tyg. Du får också mönsterförslag och tips och trix för att
göra ett fint kuddfodral. Vill du
få inspiration på vad du kan göra
så titta gärna in här @TellMeYour.Stories
Ledare: Ann-Charlotte Larsson
Tid: lör 26 mars, kl. 10-14
Plats: Slottet 7, Landskrona
Citadell
Kostnad: medlem 450 kr, övriga
550 kr. Material tillkommer från
45 kr
Tips på material att ta med; dukar,
handdukar, spetsar, monogram,
jeans m.m. Det finns också kit
att skapa från där du kan lägga
till eget tyg.
Anmälan: senast 17 mars till
annsofie.magner@me.com

Tuppar till Påsk

Av linne målat med limfärg skapar vi vackra tuppar till påsk.
Stoppar dem med tidningspapper
och dekorerar dem med guld,
pärlor, paljetter, schabloner, vadmal och mycket, mycket mera.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: tis 5 april, kl. 18-21
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona

Kostnad: medlem 350 kr, övriga

400 kr

Ta med: material till dekoration,

finns annars på plats. Målat
linne till en stor tupp eller två
små, 50 kr betalas på plats.
Anmälan: senast 26 mars till
annsofie.magner@me.com

Våttovning

Vill du prova våttovningens
magi? Med fina merinoullfibrer,
lite tyg av färgad gasväv, tovar
vi en hållbar fyrkant. Denna kan
förvandlas till en liten väska,
projektpåse eller liknande. Kursen passar dig som inte provat
tidigare, eller bara lite och är
sugen på mera.
Ledare: Sophie Holmblad
Tid: sön 1 maj, kl. 11-15
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: Medlem 450 kr, övriga
550 kr. Material till en påse 50
kr, betalas direkt till handledaren på plats. Önskar du leka
vidare hemma kan ytterligare
material köpas till självkostnadspris
Ta med: förkläde och plasthandskar
Anmälan: senast 19 april till

Skärtorsdag

Vi fortsätter med våra populära
familjeträffar där vuxna, barn
och ungdomar täljer tillsammans. Det blir bl.a. blomsterpinnar, potatisstickor, knopplist,
pennor, skaft till t.ex. virknålar
eller ta med redan påbörjade
alster.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 3 mars, 17 mars, 14 april, 12
maj, kl. 18-20
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 100 kr/tillfälle, inkl.
material.
Anmälan: annsofie.magner@me.com

Staffanstorps bibliotek

annsofie.magner@me.com

Inspirera och inspireras på våra
biblioteksträffar! Ta med din
stickning, virkning, broderi eller
annat hantverk. Är du nyfiken
och vill prova på finns här lite
material och verktyg.
Tid: tis 18 jan, 1 feb, 15 feb, 1
mars, 15 mars, 29 mars, 12 april,
26 april och 10 maj, kl. 16.3018.30
Plats: Staffanstorps bibliotek,
Torget 1
Ingen kostnad, ingen anmälan
Mer info: chrishallberg@hotmail.com
070-964 69 97

Kom och sy en komebukoru

I samarbete med Staffanstorps bibliotek

På denna kurs syr vi en form av
japansk risväska – komebukoru.
Traditionellt har den använts
till förpackning av särskilt värdefulla ting och gåvor. Vi lär oss
tekniken till väskan och hur den
sätts samman med det synliga
fodret. Vi flätar också kumihimoband och lär oss tekniken att
fästa bandet på väskan.
Ledare: Lena Palenius
Tid: 14-15 maj, lör kl. 10-16, sön
kl. 10-15
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr,
övriga 1 400 kr
Mer info efter anmälan
Anmälan: senast 2maj till
annsofie.magner@me.com
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Stickkafé på Arlövs bibliotek
Tid: tors 27 jan, 10 feb, 24 feb,

10 mars, 24 mars, 7 april och 28
april, kl. 16-18
Plats: Arlövs bibliotek,
Lommavägen 2
Ingen kostnad, ingen anmälan
Mer info: chrishallberg@hotmail.com

070-964 69 97

I samarbete med Arlövs bibliotek och
Arlövskoll

GarnGille i Lund

Garn kan användas till mycket.
Vi som gillar garn ses och inspirerar varandra. Ta med ditt projekt: broderi, stickning, virkning,
forts. nästa sida
Hemslöjdsnytt

Hemslöjden Malmöhus / MittSkånes Hemslöjdsförening
knyppling, bandvävning, spinnrock, slända, lappa och laga. Sitt
ner och jobba på det, samtidigt
som du kan få tips på något nytt
garnprojekt.
Tid: sön 6 feb, 6 mars, 10 april, 8
maj, kl. 13.30-15.30
Plats: Utsikten på Lunds stadsbibliotek, 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: 22 jan, 26 feb, 19 mars,
16 april och 7 maj, kl. 11-13
Plats: Limhamns bibliotek,
Odengatan 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Barn och ungdomar är välkomna tillsammans med vuxen
Mer info:

ingrid.rune.carlsson@telia.com

070-668 39 75

Staden Malmös Hemslöjdsförening

Slöjdkafé Stick in!

Med gott om plats och avstånd
mellan varandra kan vi ses med
våra olika handarbeten och koppla av över en kopp kaffe/te.
Ledare: MittSkånes Hemslöjdsförening, Eslövs bibliotek och
Garnlycka
Tid: Tors 3 feb, 3 mars, 7 april
och 5 maj. Drop in mellan kl. 17
och 19
Plats: Eslövs stadsbibliotek,
Norregatan 9
Ingen kostnad, ingen anmälan

Efter sedvanliga förhandlingar
har du möjlighet att visa dina
textilier för hemslöjdskonsulenterna Annhelén Olsson och
Anna-Lisa Persson. De pratar om
textilierna, tittar på ursprung,
tekniker, material, historik,
härkomst och skötsel. Ingen
värdering.
Tid: ons 2 mars, kl. 18
Plats: Vinden på Kulturhuset Anders, Stenskogsvägen 2 , Höör
Ingen kostnad men anmäl dig så
vi vet hur många som kommer.
Vi bjuder på fika.
Anmälan: olsson.christel@telia.com

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

Makramékurs

Vi finns på Facebook, gilla gärna vår sida för att få aktuell information.
MittSkånes Hemslöjdsförening.

Töserna från Höör fortsätter att
utforska stygnens magiska värld.
Det finns plats för fler i vårt
glada gäng.
Ledare: Christina Rassmus och
Christel Olsson
Tid: mån 17 jan, 31 jan, 14 feb, 28
feb, 14 mars, 28 mars, 28 mars,
11 april, 25 april, kl. 18-21
Plats: Vinden på Kulturhuset
Anders, Stenskogsvägen 2, Höör
Kostnad: 500 kr/termin, det
mesta materialet ingår
Ta med: sax, nålar, fingerborg och
vad du tror att du behöver
Anmälan: snarast till

Medlemskväll

Kom och handarbeta en stund
med oss. Ta med det som finns i
din handarbetskorg.
Ledare: styrelsen
Tid: tis 25 jan, kl. 18-21
Plats: Vinden på Kulturhuset Anders, Stenskogsvägen 2, Höör
Kostnad: gratis, vi bjuder på kaffe
och te, vill du äta något tar du det
med dig
Ingen anmälan, kom och stanna
hela kvällen eller så länge du
hinner

olsson.christel@telia.com
Hemslöjdsnytt

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

Årsmöte

MittSkånes Hemslöjdsförening

Brodera med Brodööserna

Slöjdloppis

14

Lär dig grunderna i att knyta
makramé. Armband eller ampel
är lämpligt att börja med.
Ledare: Rose-Marie Hallenberg
Tid: ons 9 mars, 16 mars och 30
mars, kl. 18-21
Plats: Vinden på Kulturhuset
Anders, Stenskogsvägen 2 Höör
Kostnad: 700 kr inkl. prova-på
material
Ta med: Sax och fika.
Vi bjuder på kaffe och te
Anmälan: senast 28 feb till
rose-marie.hallenberg@telia.com

Vi kommer att delta med slöjd
och workshops på Bosjökloster
Slott lör och sön 7-8 maj. Kom
och träffa oss där tillsammans
med andra slöjdare. Mer info i
nästa nummer av Hemslöjdsnytt.

Fler evenemang kan tillkomma under perioden men med tanke på pandemisituationen har vi valt att vänta med att boka kursledare och släppa
biljetter. Håll koll på vår Facebook-sida för uppdateringar!

Slöjdhäng

Vi inleder det nya året med ett
slöjdhäng. Ta med dig det du slöjdar 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
Kostnad: 25 kronor oavsett
medlemskap
Anmälan: endast via Tickster först till kvarn gäller

uppdrag han har gjort och var
han hittar inspiration. Han kommer även att visa och förklara
hur det går till att snida och att
slipa sina verktyg. Det kommer
ges tid till att mingla och prata
och ställa frågor, välkomna att ta
med egna verktyg eller träsniderier för att få tips och idéer!
Tid: tors 17 feb, kl. 18-21
Plats: Form/Design Center
Kostnad: Gratis
Anmälan: Endast via Tickster först till kvarn gäller

Nu passar vi på att bjuda in till
en slöjdloppis där du kan fynda
material och verktyg (inte färdiga alster). Tipsa gärna vänner
och bekanta!
Vill du sälja? Kontakta Marie,
miann.event@gmail.com för mer
information.
Vill du som medlem kanske hålla
i en workshop eller skapa ett
slöjdhäng med oss under hela eller delar av dagen? Kanske visa
och lära ut en slöjdteknik som du
gillar? Ta med ett alster och visa
hur man gör: enkelt eller avancerat, stora eller små maskor och
stygn eller vad det nu kan vara
– allt är lika välkommet! Mejla
Marie på miann.event@gmail.com
och berätta vad du vill göra så
kanske vi kan bidra med material och verktyg.
Tid: lör 27 feb, kl. 11-15
Plats: STPLN, Stapelbäddsgatan
3, Malmö (Västra Hamnen)
Kostnad: Gratis att besöka,
föreningen säljer fika
OBS! Evenemanget genomförs
med reservation för eventuella
nya restriktioner i samband med
COVID19. Håll dig uppdaterad
på vår Facebooksida.

Föreläsning med
Carsten Nilsson

Carsten Nilsson är träbildhuggare/konsthantverkare och har
varit verksam sedan mitten av
90-talet med att hjälpa snickerier
och designers med olika träsniderier samt sitt eget arbete. Han
har under senare år kanske blivit
mest känd för sina fantasifulla
och rikt utsnidade spegelramar,
men han gör även mycket annat.
Förutom konsthantverket har
Carsten kurser i träbildhuggeri
i sin ateljé i Hammenhög på Österlen där han driver sitt företag.
Carsten kommer att föreläsa om
sitt arbete och berätta om olika
15
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Söderslätts Hemslöjdsförening

Ängelholms Hemslöjdsgille

Stickkafé för ungdomar

Ledare: styrelsen
Tid: tis 10 maj, kl. 17.30-20
Plats: Mellangatan 22, Skanör

Söderslätts Hemslöjdsförening

hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening
Kontakt soderslattshf@gmail.com

Kostnad: ingen avgift, fika 25 kr

Lotta Pettersson ordf
lottemipettersson@gmail.com

Skånskt yllebroderi

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

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

Ledare: Söderslätts Hemslöjds-

förenings styrelse
Tid: tors 27 jan, kl. 18-21
Plats: Mellangatan 22, Skanör.
Kostnad: medlem Söderslätts
Hemslöjdsförening gratis, övriga
50 kr.
Ingen anmälan, kom en stund eller stanna hela tiden, gör som du
har tid och lust.

Stickkafé för ungdomar

Ledare: styrelsen
Tid: tis 8 feb kl. 17.30-20
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: Ingen avgift, fika 25 kr

Ändra din folkdräkt

Ledare: Lotta Åsbjörnsson
Tid: lör 12 feb, kl. 10-13
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: 150 kr och fika 25 kr
Ingen anmälan

Medlemskväll

Ledare: Söderslätts Hemslöjds-

förenings styrelse
Tid: ons 2 mars, kl. 18-21
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: medlem Söderslätts
Hemslöjdsförening gratis, övriga
50 kr
Ingen anmälan, kom en stund elHemslöjdsnytt

hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille
Marianne Oxelman, ordf.
070-310 72 06
oxelman.marianne@gmail.com
Instagram @angelholmshemslojdsgille

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Bygg ett hus i miniatyr

----------

Medlemskväll

inredning, kläder eller något att
hänga upp. Vill du påbörjar vi ett
stygnbibliotek för fritt broderi.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: tors 3 och 17 feb, kl. 18-20.30
Kostnad: medlem 780 kr,
övriga 880 kr
Anmälan: senast 24 jan till

Ängelholms Hemslöjdsgille

ler stanna hela tiden, gör som du
har tid och lust

Popup-kort

Ledare: Karolina Nilsson
Tid: lör 12 mars, kl. 10-12.30
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: 250 kr och fika 25 kr

Stickkafé för ungdomar

Ledare: styrelsen
Tid: tors 10 mars, kl. 17.30-20
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: ingen avgift, fika 25 kr

Medlemskväll

Ledare: Söderslätts Hemslöjds-

förenings styrelse
Tid: tors 7 april, kl. 18-21
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: medlem Söderslätts
Hemslöjdsförening gratis,
övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund eller stanna hela tiden, gör som du
har tid och lust

Stickkafé för ungdomar

Ledare: styrelsen
Tid: tis 21 april, kl. 17.30-20
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: ingen avgift, fika 25 kr
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Aktuell information om aktiviteter finns i Slöjdkalendern.
För info: hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille
Då det finns intresse att slöjda digitalt via plattformen Zoom, fortsätter vi
med det tillsammans med Monica Palmqvist. Du kan ladda ner Zoom som
app eller delta direkt via länken i din webbläsare. Du behöver internetuppkoppling under hela aktiviteten samt en dator, surfplatta eller smartphone.
Nedan finner du vilka aktiviteter det gäller. Vi kan lägga in fler workshops
och träffar efterhand om det finns intresse. Välkommen till Ängelholms
Hemslöjdsgilles ZoomSLÖJD var du än bor!
Vi stöds av

Prova på modellbygge efter ritning; två modeller att välja på.
För ev. annat hus ta med egen
ritning.
Ledare: Mai Kurdve och
Pia Malmros
Tid: tors 10 feb och mån 14 feb,
kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr,
övriga 400 kr, materialkostnad
tillkommer
Anmälan: senast 1 feb till
oxelman.marianne@gmail.com

Våra aktiviteter hålls i Ängelholm om inget annat anges!
Stickkafé

Vi stickar, virkar eller vad du
vill. Tillsammans ger vi varandra
tips och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: tors 20 jan, ons 16 feb, tis 15
mars, ons 13 april, tis 10 maj
kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: oxelman.marianne@gmail.
com 070-310 72 06

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 broderiintresserad 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 WendelboHansson
Tid: fredagar 21 jan, 11 feb, 4

mars, 25 mars, 22 april, fre 13
maj, kl. 13-15
Plats: Vejbystrands bibliotek, mitt
i Vejbystrand
Kostnad: 50 kr inkl. fika, materialkostnad tillkommer. Material
finns att köpa på plats
Anmälan: oxelman.marianne@gmail.
com 070-310 72 06

Prova på ZoomSLÖJD

För dig som vill prova att slöjda
via internet. Vi provar det japanska broderiet sashiko.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 30 jan, kl. 10-11.30
Kostnad: Endast anmälningsavgift 50 kr
Anmälan: senast 23 jan till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Fritt broderi ZoomSLÖJD

Vi inspireras av den svenska
floran, blommor, trollsländor
m.m, blandar med symboler, text
och olika underlag. Brodera till
17

070-310 72 06

Borstbinderi x 2 kurstillfällen

Prova på grunderna eller lär dig
mer i borstbinderi. Du hinner
göra 2-5 borstar under dagen.
Ledare: Annica och Lars
Bonthron
Tid: lör 12 feb, kl. 10-16 eller
sön 13 feb, kl. 10-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 350 kr, övriga
450 kr. Material till borstar finns
att köpa av ledarna
Anmälan: senast 5 feb till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Tryck & broderi

Vi återbrukar bomulls- och linnetextilier genom att göra egna
stämplar med personliga mönster. Ta med tvättade och strukna
bitar av tyg som passar i format
till kuddar och påsar. Du kan
också trycka på kläder och inredningstextilier.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 20 feb, kl. 11-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Hemslöjdsnytt

Ängelholms Hemslöjdsgille
Kostnad: medlem 600 kr, övriga

700 kr, material tillkommer
Anmälan: Senast 12 feb till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Kreativa kort!

Lovslöjd för barn och vuxna med
Pop-upkort och broderi på vykort.
Ledare: Gun W-H, Agneta K,
Ulla J och Marianne O
Tid: tis 22 feb, kl. 10-13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 30 kr, material ingår
Anmälan: oxelman.marianne@gmail.
com 070-310 72 06

Workshop make och remake
jeans à 2022!

En hållbar livsstil och jeans är
temat på sportlovets workshop!
Vi trycker och broderar bokstäver, text och graffiti på jeanslappar. Vi provar sashikostygn,
fransar jeanstyg och gör coola
nyckelringar av jeanshällor.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: ons 23 feb, kl. 11-15
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: Ingen kostnad
Ta med: Ta gärna med ett par
gamla jeans, som du vill fixa
med eller en hoodie som du vill
dekorera! Vi har allt material du
behöver på workshopen
Anmälan: oxelman.marianne@gmail.
com 070-310 72 06
Barn under 9 år i sällskap med
vuxen. Drop in i mån av plats.
I samarbete med Ängelholms
Kommun, Kultur och stad - allmänkultur

Årsmöte och föreläsning
med Takao Momiyama

Ängelholms Hemslöjdsgille

Sjalar av dina favorittyger
ZoomSLÖJD

Inspireras till återbruk av tunna
tyger i voile, siden eller linne.
Vi syr sjalar i collageteknik av
äldre sjalar, blusar och klänningar. Du får tips om textiltryck
och broderi.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 5 mars, kl. 10-14
Kostnad: medlem 500 kr, övriga
600 kr
Anmälan: senast 27 feb till
oxelman.marianne@gmail.com

Sjalar av dina favorittyger

Inspireras till återbruk av tunna
tyger i voile, siden eller linne.
Vi syr sjalar i collageteknik av
äldre sjalar, blusar och klänningar. Du får tips om textiltryck
och broderi.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 6 mars, kl. 11-15
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 600 kr, övriga
700 kr
Anmälan: senast 27 feb till
oxelman.marianne@gmail.com

Fläta en gräskorg!

Du lär dig tekniken att fläta med
gräs; ett av de äldsta materialen
för korgtillverkning.
Ledare: Michael Ritter
Tid: lör 12 mars, kl. 10-15
Plats: Kronohäktet, Tingstorget,
Ängelholm
Kostnad: medlem 650 kr, övriga
750 kr. Material ingår. Verktyg
lånas ut och kan även köpas
Anmälan: senast 5 mars till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

”Mottainai på mitt sätt”
Föreläsning och visning med
Takao Momiyama samt Hemslöjdsgillets årsmöte och dragning i medlemslotteriet.
Tid: tors 3 mars,
kl. 18: förhandlingar,
kl. 19: föreläsning
Plats: Hörsalen, Järnvägens
Museum, Banskolev. 11
Fri entré. Alla välkomna!
Hemslöjdsnytt

Japansk väska Komebukuro
ZoomSLÖJD

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 festväska/smink/prylväska. Dekorera
med sashikobroderi, sömnad
och textiltryck. Beskrivning och
mallar till flera storlekar ingår i
kursbreven. I workshopen ingår
3 kursbrev med beskrivningar,
mallar, materialinfo, inspiration
och 2 träffar.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 19 mars och 2 april,
kl. 10-14. Kursbrev skickas ut
före, under tiden och direkt efter
kursen
Kostnad: medlem 1 020 kr,
övriga 1 220 kr
Anmälan: senast 12 mars till

Prova på skarvsöm, en form av
lappteknik sydd i vadmal eller
kläde, oftast i geometriska former. Sy ihop två bitar med remsa
i avvikande färg mellan. Lapparna sys ihop med små förstygn.
Kan användas till nåldyna, kortfodral, etui, kuddar, väskor m.m.
Ledare: Bodil Englund och
Agneta Kjellberg
Tid: ons 23 mars, kl. 17-20
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem150 kr,
övriga 200 kr
Ta med: Ta med vadmalsbitar,
nål, sax, knyppeltråd, vax. Material finns också på plats att köpa
eller låna
Anmälan: senast 17 mars till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

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 festväska/smink/prylväska.
Dekorera med sashikobroderi,
sömnad och textiltryck. Beskrivning och mallar till flera
storlekar ingår i kursbreven. I
workshopen ingår 3 kursbrev
med beskrivningar, mallar, materialinfo, inspiration och 2 träffar.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 20 mars och 3 april,
kl. 11.30-15.30. 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, snoddar
och detaljer finns att köpa
Även möjlighet till textiltryck
Anmälan: senast 13 mars till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06
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Skarvsöm

Anmälan: senast 18 mars till oxel-

man.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Monotypi med
gelatintryckblock/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! Vi lär oss teknikens
grundprinciper: hur man väljer
färg, papper och hur man tillverkar gelatintryckblock själv.
Vi använder växter, fjädrar,
spetsar och schabloner för att få
fina mönster och när kursen är
slut har vi en sydd bok med fina
pärmar.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: lör 2 april, kl. 10-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
500 kr, material tillkommer
Ta med: Växter, fjädrar, spetsar
om ni har. Annars finns det
material på plats
Anmälan: senast 26 mars till
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Väska i enkel japansk design.
Den sys i ett tygstycke med
speciella vikningar och ges personliga detaljer med broderi och
ev. tryck.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: ons 20 april, kl. 18-21
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
500 kr
Anmälan: senast 13 april till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Japansk väska

Väska i enkel japansk design.
Den sys i ett tygstycke med
speciella vikningar och ges personliga detaljer med broderi och
ev. tryck.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: tors 21 april, kl. 16.30-19.30
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 450 kr,
övriga 550 kr
Anmälan: senast 13 april till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Påsömsbroderi

Tälj en slev 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 eget projekt.
Ingen förkunskap krävs.
Ledare: Sebastian Ungh
Tid: lör 26 mars, kl. 10-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
400 kr, material tillkommer
Ta med: Färskt virke kommer att
finnas på plats. Du får låna både
yxa och täljkniv, men det går
givetvis bra att ta med sina egna
verktyg

Lär dig att brodera påsöm, det
frodiga broderiet från Dalarna.
Med tjockt ullgarn broderar vi
de färgglada blommorna från
Flodas folkdräkt. Du får lära dig
grundtekniken och de vanligaste
mönsterformerna. Kursen passar
även dig som har broderat påsöm
tidigare och vill utveckla ditt
arbete.
Ledare: Hedvig Wendelbo-Hansson
Tid: lör 9 april, kl. 10-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
400 kr, material tillkommer
Anmälan: senast 2 april till
oxelman.marianne@gmail.com

Deltagare under 25 år betalar
halv avgift.

Japansk väska ZoomSLÖJD

Obs! Anmälan är bindande.
Avanmälan senare än en vecka
före kursstart debiteras.

070-310 72 06
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Östra Skånes Hemslöjdsförening

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Lädersömnad

Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane
Wiveca Vohnsen, ordf.
076-046 18 62
wivecavohnsen@hotmail.com
Margareth Persson
073-312 24 24
margareth.persson@gmail.com
Tina Persson
070-244 60 61
tina.tenje@gmail.com

Till medlemmarna i Östra Skånes hemslöjdsförening! Skicka in era mailadresser till Ann Andersson, ann.a@telia.com så kan vi lättare kan nå er
med uppdaterad information om det skulle behövas.
Kursavgifter betalas in senast en vecka före kursstart på bankgiro
889-1210. Anmälan är bindande. Vid återbud av annat skäl än t.ex. sjukdom tas en anmälningsavgift ut på 150 kr. Ställs en aktivitet in så återbetalar vi givetvis hela avgiften.

Årsmöte 2022

Broderikafé i Kristianstad

Medlemmarna i Östra Skånes
Hemslöjdsförening kallas härmed till föreningens ordinarie
årsmöte. Lör 19 mars, kl. 11 på
Åhusgården, Åhus. Årsmötesförhandling, förtäring och workshop.
Anmälan: senast 8 mars till Margareth Persson 073-312 24 24
eller margareth.persson@gmail.com.
Välkomna önskar styrelsen!

Välkommen att träffa broderiintresserade vänner!
Tid: onsdagar kl. 13-16
Plats: Regionmuseet i Kristianstad
Ingen kostnad, ingen anmälan,
kom när du kan. Ta med eget
broderi.
Mer info: 070-820 22 05 eller

Föreläsning – Allt jag vet om
klutar

Skinnsömnadfortsättningskurs

Håkan Nilsson, f.d. museichef
i Ystad, berättar och svarar på
frågor om den skånska kvinnans klutar. Detta är ett samarrangemang med Gillet Skånska
Dräkter.
Tid: lör 12 feb, kl. 14-16
Plats: Regionmuseet i Kristianstad
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Anmälan: i
nga.gunvor.jonsson@gmail.com

Hemslöjdsnytt

karin.g.selander@gmail.com

Karin Håkansson håller fortsättningskurs i skinnsömnad och
tryck på skinn. Kontakta Karin,
karin.c.h@hotmail.com för att meddela henne vad ni vill göra så
hon kan ta med material.
Tid: 15 jan, kl. 10-16
Plats: Ravlunda skola,
Kyrkobacken 5, Ravlunda
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
450 kr
Ta med: vass sax, måttband och
knappnålar eller klämmor. Något
till lunch. Fika till självkostnadspris.
Anmälan: tina.tenje@gmail.com
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Handsömnad i läder för nybörjare. Efter att du har fått kunskap
om verktygsanvändning, laskning, olika handsömnadstekniker
och flätning kan du prova att sy
och tillverka t.ex. en läderpåse,
armband eller något efter egna
idéer. Målet är att alla deltagare
ta med sig en egen tillverkad
läderprodukt hem.
Ledare: Michel Ritter, Vittsjö
Tid: 12 feb, kl. 10-16
Plats: Studieförbundet vuxenskolans lokaler i Hässleholm
Stobygatan 14
Kostnad: medlem 800 kr, övriga
900 kr. Material tillkommer.
Fika till självkostnadspris ordnas
av föreningen. Under kursen får
du låna verktyg av kursledaren.
Ta med: Du kan ta med eget
material eller köpa av det som
kursledaren har med sig (varför
inte återbruka en gammal skinnjacka?). Ta med måttband, vass
sax och fingerborg
Anmälan: karin.c.h@hotmail.com

Tvåändsstickning

Tvåändsstickning är en gammal
teknik då man stickar med 2
trådändar växelvis. Stickningen
ger ett tätare och varmare alster.
Tekniken var vanligast i Dalarna
och Jämtland.
Ledare: Gunnel Kindstedt
Tid: 26 feb, kl. 9.30-16
Plats: Vuxenskolan, Mossgatan 1,
Simrishamn
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
450 kr
Ta med: Stickor och 2 trådigt
garn. Något till lunch. Fika serveras till självkostnadspris
Anmälan: tina.tenje@gmail.com

Skånskt yllebroderi

Kursen är lämplig för både nybörjare och vana brodöser.
Ledare: Annika Nilsson, annika.
ag.nilsson@gmail.com
Tid: 26-27 mars, kl. 9.30-16
Plats: meddelas senare
Kostnad: medlem 800 kr, övriga
950 kr

Ta med: Sax, måttband, nålar
med spets och något till lunch.
Fika serveras till självkostnadspris
Anmälan: tina.tenje@gmail.com

Anmälan: senast 26 mars till

Grannlåtsbroderi

Skinnsömnad

Grannlåtsbroderi är ett fritt
broderi som sys på kläde eller vadmal och dekoreras med
applikationer samt band, pärlor,
paljetter och vackra stygn.
Grannlåtsbroderi syddes förr
på folkdräkter och skulle vara
överdådigt och pråligt. Broderiet
kan bli ett fodral, väska, smycke
eller kanske en kudde. På kursen
går vi igenom historia och broderar tillsammans. Kursen passar
både dig med förkunskaper samt
ovana brodöser.
Ledare: Hedvig Wendelbo-Hansson.
Tid: lör 2 april, kl. 11-16, lunch
13-14
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Ö Vallgatan 10, Kristianstad
Ta gärna med: eget garn, det kan
vara ullgarn, bomull, tråd med
glitter, knyppeltråd. Sax, broderinålar, band, knappar, pärlor,
paljetter. En bit kläde om du har.
Material finns annars att köpa
på plats
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
450 kr
Anmälan: senast 4 mars till
margareth.persson@gmail.com

073-312 24 24

Sashiko-Boro

Japansk återbruks- och lagningsteknik. Du får lära dig grunderna i sashikotekniken. Vi syr
samman 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 för
att laga t.ex. dina jeans med. Materiallista skickas tillsammans
med kallelsen.
Ledare: Lena Andersson
Tid: lör 9 april, kl. 10-15
Plats: Kristianstad, Studieförbundet Vuxenskolan, Ö Vallgatan 10

Kostnad: medlem 400 kr, övriga

450 kr

margareth.persson@gmail.com

073-312 24 24

Sy dina egna varma och ulliga
handledsvärmare. Vi börjar med
att prata allmänt om fårskinn
och skinnsömnad. För att få en
känsla för materialet så skär/
klipper vi ut småbitar som vi
syr ihop med olika sömmar som
används i skinnsömnad. Sedan
ger vi oss i kast med att sy handledsvärmare som kan dekoreras
med kantband, applikationer,
knappar m.m.
Ledare: Karin Håkansson
Tid: lör 14 maj, kl. 10-16
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Ö. Vallgatan 10, Kristianstad
Kostnad: medlem 400 kr övriga
450 kr, inkl. provlappar av fårskinn, skinnålar och tråd.
Ta med: Fingerborg och en spetsig
vass sax av lite mindre modell.
Material till handledsvärmare
kan tas med eget eller köpas på
plats (färdigskurna fårskinnsbitar, eget val av dekoration som
kantband och skinnbitar/ylletyg
i olika färg). Materialkostnad till
handledsvärmare 275 kr betalas
till kursledaren på kursdagen,
kontant eller Swish
Anmälan: senast 29 april till
margareth.persson@gmail.com

073-312 24 24

Sashiko

Lappa, laga eller sy något nytt i
traditionell japansk teknik.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: lör 14 maj, kl. 9.30-16
Plats: Ravlunda skola,
Kyrkobacken 5
Ta med: tunna synålar, knappnålar, sax och något som ska lagas
eller lappar. Något till lunch.
Fika serveras till självkostnad.
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
450 kr
Anmälan: tina.tenje@gmail.com
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LITE AV VARJE

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

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

Säljes

Kardor. 300 kr
Ewa Börjesson 073-350 59 31

Gillet Skånska Spetsar

Lär dig skånsk knyppling med Gillet Skånska
spetsar:
Kurser finns: lördagarna 12 februari, 23 april samt
14 maj.
Sommarkursen är den 18 - 22 juli.
Både vana och nybörjare hälsas varmt välkomna
till Vuxenskolans lokaler i Eslöv. För mer information och anmälan kontakta. Therese Svensson 044
- 23 81 01, 070-277 88 72
therese.a.svensson@hassleholm.se

Svenska VävstolsMuseet

Barbro Nybergs Hemlöjdsstipendium

Vävdagar i Glimåkra går av stapeln
torsdag 5 maj – lördagen 7 maj 2022

Grattis, till Lillemor Johansson som den 4:e december tilldelades det nyinstiftade stipendiet Barbro
Nybergs Hemslöjdsstipendium. Lillemor mottog
stipendiesumman på 15000 kr för sitt mångåriga
engagemang och stora insatser för vävningen i
Skåne och Sverige.

vavmuseum.se

Haendigt Hantvekersmässa

Välkommen till Haendigt Hantverksmässa sommaren 2022! Fyra dagar med inspirerande utställare
och med kurser i sticktekniker, virktekniker, vävtekniker, broderier, tovning, spinning, maskinstickning, textil samt intressanta föreläsningar under
kvällstid. 11 – 14 augusti
Plats: Blå Hallen, Höganäs
haendigt.se

Hemslöjdsnytt

Pläd från Klippan Yllefabrik.

Framgent kommer en stipendiat att utses varje år
tills minnesfonden i Barbro Nybergs minne står
utan medel. Stipendiaten utses av en jury och kandidater nomineras av: Skånes Hemslöjdsförbund,
Österlens museum, Trelleborgs museum, Vävstols
museet i Glimåkra, Önnestad folkhögskola, Östra
Grevie folkhögskola, Svenska vävstolsmuseet och
Form/Design Center.
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Svepask av Bo Lindvall, Svalöv finns i olika
storlekar och olika träslag, denna är i sälg och en.
Karvsnittsknivar Sune Oscarsson, Ullared.
Nyutkommen bok om att skära karvsnitt av
Jögge Sundqvist
Svarvad skål Niclas Hallberg, Kyrkhult.
Slev av Dietrich Staemmler.
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Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
Avs: Skånes
Hemslöjdsförbund
Landskrona
gamla
station
Box 1143
Österleden 10
221 05 LUND
261 35 Landskrona

BLI MEDLEM!

I Skåne finns sju hemslöjdsföreningar som du som är intresserad av slöjd och hantverk kan bli
medlem i. Föreningarna är uppdelade regionalt men du kan delta på alla aktiviteter oberoende
vilken förening du väljer att vara medlem i.
Som medlem får du
• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt
4 ggr/år hem i brevlådan
• Rabatt på prenumeration av tidningen
Hemslöjd

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

• Rabatt på kurser och aktiviteter i Skåne
• Rabatt på kurser på Sätergläntan –
institutet för slöjd och på resor med
Hemslöjdsresor

Så här gör du

Att vara medlem i en förening kostar mellan
200–275 kr/år beroende på vilken förening du
vill tillhöra.
Enklast blir du medlem genom att gå in på
hemslojden.org och anmäla vilken förening du vill
bli medlem i. Du kan också kontakta din lokala förening direkt, se kontaktuppgifter under respektive
förening längre fram i tidningen.
Därefter får du ett inbetalningskort från förbundskansliet i Stockholm, på vilket du betalar in din
avgift.

Helsingborg Hemslöjdsgille

hemslojden.org/helsingborgs-hemslojdsgille

Hemslöjden Malmöhus

hemslojden.org/hemslojden-malmohus

MittSkånes Hemslöjdsförening

hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

Staden Malmös Hemslöjdsförening
hemslojden.org/stadenmalmo

Söderslätts Hemslöjdsförening

hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Ängelholms Hemlöjdsgille

hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane

