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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 - januari, april, 
juli och oktober. Medlemmar i 
någon av våra sju föreningar får 
Hemslöjdsnytt kostnadsritt hem i 
brevlådan.

Nästa nummer: utkommer i juli 
2022. Material lämnas senast 14 
juni till Skånes Hemslöjdsförbund 
eller mailas till redaktören, se 
adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Malmö

14 
juni

deadline
 hemslöjdsnytt 

nr 3/2022

På omslaget: Broderad kudde i linnetvist från utställningen Retro -ur arkivet. 
Läs mer på sidan 6. 
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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. Christel Olsson 070-567 44 63 
olsson.christel@telia.com

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.

Barnen och hemslöjden 
Sedan ett antal år driver hemslöjdskonsulen-
terna i Skåne, tillsammans med våra kollegor 
i regionerna Halland, Blekinge, Kronoberg, 
Kalmar och Jönköping, ett projekt som vän-
der sig till barn. Fokus ligger på barn, slöjd 
och berättande. Anledningen till att vi star-
tade detta var att ända sen Slöjdcirkus 2004 
och efterföljande slöjdhandledarutbildning så 
har berättandet varit ett viktigt inslag i slöj-
daktiviteter för barn. Men vi saknade verktyg. 
Många, inklusive jag själv, kände sig obekväma 
med berättandet. Ska man läsa en saga? Hitta 
på något själv? Måste berättelsen ha med slöj-
den att göra? Och så vidare. Efter kontakt med 
Sagobygden i Ljungby lossnade mycket och 
vi fick redskapen. Allt håller nu på att sam-
manfattas och en ny upplaga av ”Barnen och 
Hemslöjden” kommer att innehålla våra erfa-
renheter kring detta.
Förutom berättandet bestämde vi att projek-
tet skulle vända sig till barn som vi kanske inte 
alltid hade varit så duktiga att nå; barn i utan-
förskapsområden, inom våra nationella minori-
teter och barn med olika funktionshinder eller 
särskilda behov. Särskilt de sistnämnda visste 
vi var grupper som är otroligt eftersatta när det 
gäller fritidsaktiviteter. Själv fick jag kontakt 
med en lokal FUB-förening i Klippan-Perstorp 
som redan hade verksamhet. Det visade sig 
mycket lyckat. Jag behövde inte själv organi-
sera allt. Det mesta fanns på plats och fung-
erade. Men annorlunda mot vad jag var van vid. 
Kontakten med de enskilda barnen tog längre 
tid att etablera. Variationen var större i vad 
de klarade. Några hade kognitiva svårigheter, 
andra fysiska och en del mentala. Och så fanns 
det de som hade en kombination. Resultatet blev 
en annan slöjd. Inte så att vi använde annat 
material eller andra redskap. Den blev friare 
genom att den fick anpassas efter det enskilda 
barnet. Berättelserna blev också annorlunda. 
Barnens egna berättelser kom i centrum. De 
berättade om sina liv, sina intressen, sina dröm-
mar och framtidsplaner. 
Så en viktig lärdom för min del i projektet är att 
berättelser och slöjd hör ihop. När vi sysselsät-
ter händerna med slöjd så saktas tempot ner. 
Händerna kan inte arbeta fortare än tanken 

och det gör att det finns tid att tänka på annat. 
Samtalet blir också annorlunda med längre 
pauser. Pauser som inte känns obekväma, alla 
har ju något att göra, och som gör att det blir 
enklare för den försiktige att ta plats i samta-
let. Det går till och med att byta ämne utan att 
det känns onaturligt. Jag tror att detta gör att 
många tycker om att slöjda i grupp och träffas 
vecka efter vecka. Tänk den gamla syjuntan. 
Ett välbefinnande som blir dubbelt av handens 
sysslor och samtalet i gruppen. Jag undrar om 
besluten i vår riksdag hade blivit annorlunda 
om våra folkvalda hade slöjdat i plenisalen.
En annan stor lärdom är att tillgänglighet är 
så mycket mer än ramper för rullstolar. I den 
grupp jag träffade fick ibland tillgänglighets-
anpassningen vara på individnivå. Och jag pra-
tar inte om tillgängligheten till rummet. Den 
var säkrad. Utan till aktiviteten. När en pojke, 
vi kan kalla honom Jakob, skulle spika ihop 
ramen till sin 3D-tavla så var vi tre personer 
som assisterade. Först hade vi borrat små hål 
där vi kunde placera spikarna. Sen fick en hålla 
om hammaren och Jakobs hand. Han kunde inte 
själv greppa hammaren. En höll ramen med spi-
karna och försökte parera slagen och en höll om 
armen för att ge extra kraft åt hammaren. En 
kraft som Jakob själv saknade. Jag tror att det 
var första gången Jakob spikade. Han kunde 
inte uttrycka sig verbalt men det syntes att han 
tyckte mycket om det. Det är detta som är till-
gänglighet till eget skapande, att göra själv. 
Inte att någon annan gör det. Det är så enkelt 
att begränsa tillgänglighetsanpassningen till att 
bygga en rullstolsramp. Men vilka är de osyn-
liga ramper vi måste bygga för att tillgänglig-
göra kulturen för fler?
1. Barnen och Hemslöjden är en skrift producerad av 
Hemslöjdskonsulenterna i Skåne som finns att gratis lad-
da ner från vår hemsida.
2. Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektu-
ell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.

Kalle Forss 
Hemslöjdskonsulent Skånes Hemslöjdsförbund
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RETRO – ur arkivet
utvalda textiler från 60-talet
26 mars–14 maj, Hemslöjden i Skåne 
Landskrona gamla stationshus
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AKTUELLT
Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

AKTUELLT

Spinnträffar
Vi fotsätter med våra spinntträffar.
Tid: 23 april och 14 maj 
kl. 11–14
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Är du intresserad av att vara med på mail-
listan för spinnare hör av dig till hemslöjds-
konsulent anna-lisa.persson@hemslojd.org 

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

 til
l fö

lja
nd

e s
po

ns
ore

r: 
M

alm
ö I

nd
us

tri
för

en
ing

, S
tri

ng
 Fu

rn
itu

re 
AB

, B
lå 

Sta
tio

n, 
Kli

pp
an

, B
irg

it R
au

sin
g, 

M
alm

ö S
tad

, 
Ko

m
m

un
för

bu
nd

et 
Sk

ån
e, 

Ku
ltu

rn
äm

nd
en

 H
els

ing
bo

rg
, Tr

yc
kfo

lke
t, P

ap
yru

s, 
Fo

lku
niv

ers
ite

tet
, H

ult
én

s, T
oc

ad
o.

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 
Utvalt i Syd är ett samarbete mel-
lan Konsthantverkscentrum, Form/
Designcenter och Skånes Hemslöjdsförbund 
Den tredje utställningen i projekt Utvalt 
i Syd visar 27 verk av lika många utö-
vare. Utställningen visas på Bodafors 
Kulturgatan mellan 18 juni–18 september. 
Läs mer på utvaltisyd.se

Retro - ur arkivet 
utvalda textilier från 60-talet
26 mars - 14 maj, Hemslöjden i Skåne
På Hemslöjden i Landskrona finns det ett 
textilt arkiv med över 2500 föremål. Där finns 
föremål från så långt tillbaka som 1700-talet 
fram till 1980-talet. Arkivet rymmer också 
en rik skatt med textilier och mönster från 
60-talet formgivna av bland annat Kerstin 
Mauritzson, Gunilla Fleming och Aina Kånge. 
I vårens utställning kommer vi att plocka 
fram några av dessa textilier. Året ni kommer 
stiga in i är 1969. På golvet ligger en matta 
broderad i tvistsöm formgiven av Kerstin 
Mauritzson och på väggen hänger väven 
Rymdterapi. Kanske är det månlandningen på 
televisionsapparaten och Beatles som snurrar 
i vinylspelaren?
Ta med dig en bit av 60-talet hem. 
Till utställningen i Landskrona har vi plockat 
ihop mönstersatser i linnetvist som du kan 
köpa och brodera. Mönstren är från tiden och 
ursprungligen framtagna till butiken.
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Invigning lördag 21 maj, kl. 11-15. Då finns Carina Olsson hos oss och 13.00 - 14.00 håller 
hon en föreläsning som handlar om sitt projekt kring Fair Isle-stickningen, om arbetsproces-
sen, om att gå från en idé till att sticka alla tröjorna och att göra en bok om det. Vi får också 
lite fakta om vad Fair Isle-stickning är. Du måste förhandsboka dig till föreläsningen, mer 
information finns på vår hemsida hemslojdeniskane.se när det närmar sig. 
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Fair Isle-stickning - inspirerad av traditionell flerfärgsstickning  
från Shetlandsöarna 21 maj - 27 augusti, Hemslöjden i Skåne
Carina Olsson, textil allkonstnär, brodös och stickerska ställer ut ett trettiotal plagg  
inspirerade av traditionell flerfärgsstickning från Shetlandsöarna och visar sitt arbets-  
och inspirationsmaterial kring boken Fair Isle-stickning - Tröjor, mössor och vantar med 
färger från naturen. I anslutning till utställningen säljer vi boken och på plats finns en  
Pop Up butik, Ullstugan i Höllviken, som säljer garnet Spindrift från Jamieson´s of 
Shetland.
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Anmälningar
Du anmäler dig på hemslojdeniskane.se/kurser. När du gjort din anmälan får du inom någon minut en bekräftelse 
på att vi tagit emot din anmälan. Får du inte det så kan du först titta om den ligger i din skräppostlåda, i andra 
hand kontaktar du Anna-Lisa Persson 070-302 35 25 Anmälan är bindande, övriga anmälningsvillkor finns på 
hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. OBS! om inget annat anges tillkommer materialkostnad som betalas på 
plats.

Du som är medlem i en hemslöjdsförening har 10 % rabatt på våra kurser. För att få rabatt måste du ange ditt 
medlemsnummer när du anmäler dig. Är du under 25 år? Då har du 50 % rabatt på våra kurser.

SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser

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

metoder och att uppnå målen. 
Du får jobba med såg, yxa, band-
kniv, spånhyvel och stämjärn. 
Det finns också möjlighet att 
använda snickerimaskiner för 
dem som önskar. Träkunskap, 
verktygslära, slipning av verk-
tygen och ytbehandling blir en 
naturlig del av kursen. Allt ma-
terial som behövs finns på plats. 
Ta gärna med egna grundverk-
tyg om du har.
Lärare: Benjamin Holm
Tid: 27 juni-1 juli, kl. 10-17 
Plats: Himmelsholms kurs-
gård Himmelstorp, Förslöv. 
Möjlighet till boende finns, kon-
takta då kursledaren.
Kostnad: 3 600 kr

Pilkorgsflätning
endast reservplatser
4-8 juli, kl. 9-16

Svenska sticktraditioner
endast reservplatser
4-8 juli, kl. 10-16

Svarvning enligt 
skärmetoden
Veckokurs
Under kursen lär du dig den his-
toriska tekniken med skärande 
svarvning. Du kommer att få 
svarva: trä-ägg, snurra, skål i 
färskt trä och mer beroende på 
vad du hinner. I kursen ingår 
även uppsättningsmetoder, val 

vuxen och barn (passar 7-13 år). 
Kursavgiften och anmälan avser 
1 vuxen + barn. 
Lärare: Frank Egholm
Tid: 28-30 juni, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskona
Kostnad: 2 500 kr vuxen + barn, 
material tillkommer

Folkdräktssömnad
Veckokurs
Under fem dagar djupdyker vi i 
den folkliga dräktsömnaden för 
att hämta inspiration. Påbörja 
en ny del till din dräkt eller låt 
inspirationen flöda och skapa en 
egen dräktdel att bära när helst 
du vill. Livstycke, väst, kjol eller 
byxa. Eller varför inte en skjorta 
eller särk? Vi syr för hand med 
gamla tekniker.
Lärare: Maja Satz 
Tid: 28 juni-1 juli, kl. 10-16
Plats: Kanotcentralen, 
Stockamöllan
Kostnad: 3 300 kr, material till-
kommer 

Bygg din egen täljhäst
Veckokurs
En täljhäst är en slags arbets-
bänk för täljningsarbete. 
Du väljer modell efter dina 
behov och kunskapsnivå, från 
stam eller sågat material. Du 
kommer att lära dig mycket på 
vägen, om trä och verktyg, olika 

Halmlöb - bind korgar i halm
endast reservplatser
11-12 juni, kl. 9-16

Pilkorgsflätning
endast reservplatser
13-17 juni, kl. 9 -16

Skånskt yllebroderi
Veckokurs
En grundläggande kurs i 
skånskt yllebroderi som pas-
sar för dig som inte broderat 
yllebroderi tidigare. Självklart 
är vana brodöser och de som 
gått tidigare kurser välkomna 
då kursledaren gör individuell 
anpassning och du kan påbörja 
ett projekt som passar din nivå.  
Under kursen får du lära dig de 
stygn och bottensömmar som 
förekommer i skånskt yllebro-
deri, överföring av mönster från 
papper till tyg och olika slags 
monteringar. Vi kommer även 
titta på äldre folkliga dynor från 
olika delar av Skåne.
Lärare: Eva Berg
Tid: 27 juni-1 juli, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 300 kr, material till-
kommer

Tälja fåglar, vuxen + barn
3-dagars kurs
Tälj fåglar tillsammans i 
olika former. En kurs för 
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anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser

på kulör, men också beroende på 
stygntyp. Ett stygn med kraft-
full struktur och kontrasterande 
kulör kommunicerar på ett an-
nat sätt än ett smygande litet 
stygn som är ton i ton. Varje 
färg och stygnsort ger ett tillägg 
i en slags kommunikation som 
växer fram på tyget, och där 
stygnen är som olika pensel-
drag i en målning. Med träning 
formar sig din egna handstil, ett 
eget språk. Sömnaden kan bli 
föreställande eller abstrakt, det 
bestämmer du. På kursen un-
dersöker vi olika färg- och stygn-
kombinationer och provar på att 
hitta din egen handstil genom 
att sy med min fria metod av  
yllebroderi.
Lärare: Lena Palenius
Tid: 27-28 aug, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr, material till-
kommer

Fair Isle-stickning
fulltecknad
26-28 augusti, kl. 10-16

Grundkurs i vävning
Veckokurs + 3 dagar
Under denna kurs vill vi att du 
ska lära och förstå hur garn 
blir till tyg. Du ska få prova 
alla moment inom vävuppsätt-
ning och sedan väva ditt tyg. 
Under en vecka i sommar sätter 
vi upp och kommer igång med 
vävningen. Sedan har du (under 
butikens öppettider) tillgång till 
vävsalen i ytterligare 2½ vecka 
då din kursledare kommer att 
finnas på plats en dag/vecka. 
Tider för dessa bestämmer vi 
tillsammans. Kursen passar för 
nybörjare eller för dig som vill 
friska upp gamla kunskaper.
Lärare: Inga Jönsson
Tid: 1-5 aug, kl. 10-16 + 3 lärar-
ledda dagar under augusti
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 300, material tillkom-
mer

Fritt yllebroderi
Helgkurs
Låt mig dela med mig av mitt 
sätt att sy med ull på ylle. Vi 
pratar om stygnen som en 
handstil, 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 samspelar de 
med de tidigare stygnen på ty-
get. De kommunicerar, beroende 

av virke, genomgång av utrust-
ning och verktyg samt vikten av 
att hålla verktygen vassa. Under 
kursen disponerar du en egen 
svarv med tillhörande verktyg. 
Kursen vänder sig till både ny-
börjare till dig som redan kan 
svarva. 
Lärare: Åke Landström
Tid: 11-15 juli, mån-tors 9.30-16, 
fre 9.30-14
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 300 kr, svarvhyra på 
1 250 kr tillkommer 

Skånsk konstväv
Veckokurs, OBS! tis-lör
Vi ser och lär av den skånska 
vävtraditionen för att ta den 
vidare in i vår tid. Rölakan, 
krabbasnår, halvkrabba och 
dukagång väver du i egen upp-
sättning, prova på alla fyra, och 
kanske lite trensaflossa eller 
fördjupa dig i en teknik. Som 
kursmaterial används kursleda-
rens bok ”Väv skånska allmo-
gevävnader”. Grundläggande 
kunskaper i vävning behöver 
du ha.
Lärare: Gunvor Johansson
Tid: 19-23 juli (OBS: tis-lör),  
kl. 9.30-16.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 300 kr 

TÄLJA FÅGLAR SKÅNSK KONSTVÄVFOLKDRÄKTSSÖMNAD
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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

Marie-Louise Mader 
070-648 12 23

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. 

Kursavgiften betalas via bankgiro 5889-7661 eller Swish 123 456 09 42

Nybörjare eller proffs - alla är 
välkomna!
Drop-in, ingen föranmälan krävs.
Tid: mån 18 april och 16 maj,  
kl. 15-18
Fri entré, vi bjuder på kaffe/te.
I samarbete med Rosengårdens 
bibliotek

Introduktion till kumihimo
Den japanska flättekniken är ro-
lig och lätt att lära sig. På kursen 
lär du dig att fläta enkla, färg-
rika 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, 
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, ma-
terial och diagram, så att du kan 

skapa din egen samling med pro-
ver. Vi gör flera prover på band 
med 8 och 16 trådar.
Ledare: Katia Johansen
Tid: lör 7 maj, kl. 10-16
Plats: Folkuniversitetet, Träd-
gårdsgatan 25 
Kostnad: medlem 300 kr, övriga 
350 kr. Material ingår.
Anmälan: senast 30 april till  
annaclara_linden@hotmail.com  
042-21 19 03
Ta med: papper, blyertspenna och 
färgpennor
I samarbete med Folkuniversi-
tetet

Slöjdresa till Värnamo 
lördagen den 7 maj
Ängelholms och Helsingborgs 
Hemslöjdsgillen planerar en 
dagstur med buss till Vär-
namo.  Vi börjar med besök på 
Vandalorum, där vi får visning 
av utställningarna ”Wanja 
Djanaieff och hennes tjugotvå 
älsklingsfärger” och ”Boro – 
Nödens konst”. Vi äter lunch på 

Slöjdkafé Stadsbiblioteket
Vi stickar eller slöjdar annat på 
Stadsbiblioteket i Helsingborg. 
Kom och inspirera och låt dig 
inspireras av andra slöjdintres-
serade.
Tid: tis 3 maj och ons 25 maj,  
kl. 17-19
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att 
köpa i Café Birger.
I samarbete med Stadsbibliote-
ket Helsingborg

Slöjdkafé på Fredriksdal
Kom och slöjda med oss på 
Fredriksdal. Om vädret är fint 
sitter vi ute. Ta med fikakorg.
Tid: tors 16 juni, kl. 17-19
Plats: Fredriksdal
Ingen kostnad. Gratis entré till 
Fredriksdal.
I samarbete med Helsingborgs 
museum

Slöjdkafé Rosengården
Helsingborgs Hemslöjdsgille 
bjuder in till slöjdkafé. Vi stickar, 
virkar, broderar. Vi inspirerar och 
hjälper varandra.



 11 Hemslöjdsnytt

Helsingborgs Hemslöjdsgille 

Vandalorum och därefter besöker 
vi Eks Lilla Bod och Slöjdkyrkan, 
där Ann Samuelsson berättar 
om sin verksamhet. Det blir 
eftermiddagsfika och möjlighet 
att handla. Resan kostar 780 kr 
och då ingår resa, inträden, guid-
ning, lunch och fika.
Kontakta Karin Sundberg 
karinsu@telia.com 070-368 17 67, 
eller Marianne Oxelman 
oxelman.marianne@gmail.com  
 070-310 72 06 för information 
och anmälan.

Tenntrådsarmband
Vi lär oss sy ett enkelt tenntråds-
armband. Tenntrådsbroderi är 
en teknik som varit utbredd hos 
samerna sedan 1600-talet. Inga 
förkunskaper krävs.
Ledare: Marie-Louise Mader
Tid: mån 9 maj, kl. 18-21
Plats: Folkuniversitetet,  
Trädgårdsgatan 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: anmälan senast 2 maj 
till marielouisemader@gmail.com
I samarbete med  
Folkuniversitetet

Nationaldagsslöjda på 
Fredriksdal
Kom och slöjda en stund tillsam-
mans i den härliga miljön på 
Fredriksdal. Mer information 
kommer i medlemsbrev och 
Slöjdkalendern.
Tid: mån 6 juni, kl. 10-17
Plats: Fredriksdal
Gratis entré till Fredriksdal.
I samarbete med Helsingborgs 
museum

Praktisk onsdag -  
skinn och ull
Fredriksdal bjuder in till prak-
tisk onsdag och Helsingborgs 
hemslöjdsgille deltar med en 
workshop där vi gör små arbeten 
i skinn och ull. Mer informa-
tion kommer i medlemsbrev och 
Slöjdkalendern. Vill du vara med 
och hjälpa till? Kontakta  
annaclara_linden@hotmail.com 
Tid: ons 22 juni, kl. 13-16
Gratis entré till Fredriksdal.
I samarbete med Helsingborgs 
museum

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. 
Tid: sön 12 juni, kl. 12-14
Plats: Fredriksdal 
Gratis entré till Fredriksdal.
Anmälan: senast 4 juni till  
annaclara_linden@hotmail.com 
 042-21 19 03
I samarbete med Helsingborgs 
museum
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 Hemslöjden Malmöhus

Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: Medlem 450 kr, övriga 
550 kr. Material till en påse 50 
kr, betalas direkt till handle-
daren på plats. Önskar du leka 
vidare hemma kan ytterligare 
material köpas till självkostnads-
pris
Ta med: förkläde och plasthand-
skar
Anmälan: senast 19 april till 
annsofie.magner@me.com 

Kom och sy en komebukoru
På denna kurs syr vi en form av 
japansk risväska – komebukoru. 
Traditionellt har den använts 
till förpackning av särskilt vär-
defulla ting och gåvor. Vi lär oss 
tekniken till väskan och hur den 
sätts samman med det synliga 
fodret. Vi flätar också kumihi-
moband 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

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

Borstbindning med 
Borstbindarakademin i 
Onslunda
Kom och lär dig att sätta bor-
star! Under en dag lär du dig 
grundläggande borstbindning, 
borst/borstbindarhistoria, vilka 
naturmaterial som används och 
deras härkomst.
Ledare: Ronnie Axelsson med 
Borstbindarakademin
Tid: sön 5 juni, kl. 11-16
Plats: Gamla Kyrkogatan 21, 
Landskrona
Kostnad: medlem 350 kr,  
övriga 450 kr
Material: finns att köpa på plats
Anmälan: till  
annsofie.magner@me.com

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.

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. Kur-
sen passar dig som inte provat 
tidigare, eller bara lite och är 
sugen på mera. 
Ledare: Sophie Holmblad
Tid: sön 1 maj, kl. 11-15
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Hantverkskafé och stickkafé 
på biblioteket i Staffanstorp 
och Arlöv!
Inspirera och inspireras på våra 
biblioteksträffar! Tag med din 
stickning, virkning, broderi eller 
annat hantverk. Är du nyfiken 
och vill prova på finns här lite 
material och verktyg.

Hantverkskafé på Staffanstorps 
bibliotek 
Tid: Tis 26 april samt 10 maj,  
kl. 16.30-18.30 
Plats: Staffanstorps bibliotek, 
Torget 1 
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Mer info: chrishallberg@hotmail.com 
070-964 69 97
I samarbete med Staffanstorps 
bibliotek

Stickkafé på Arlövs bibliotek
Tid: Tors  28 april, kl. 16-18
Plats: Arlövs bibliotek, Lommavä-
gen 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 in-
spirerar varandra . Ta med ditt 
projekt: broderi, stickning, virk-
ning, knyppling, bandvävning, 
spinnrock, slända, lappa & laga. 
Sitt ner och jobba på det, samti-
digt som du kan få tips på något 
nytt garnprojekt. 
Tid: sön 8 maj, kl. 13:30-15:30
Plats: Utsikten på Lunds stads-
bibliotek, S:t Petra kyrkog 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar välkomna 
tillsammans med vuxen.
Mer info: ullamberg@icloud.com 
070-263 48 25
I samarbete med Lunds  
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: 16 april och 7 maj, kl. 11-13
Plats: Limhamns bibliotek, Oden-
gatan 43
Ingen kostnad.  Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar är välkomna 
tillsammans med vuxen.
Mer info: ingrid.rune.carlsson@telia.
com 070-668 39 75

 Hemslöjden Malmöhus  / MittSkånes Hemslöjdsförening 

MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

Christel Olsson ordf. 
070-567 44 63  
olsson.christel@telia.com

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

Slöjdkafé Stick in!
Kom och handarbeta med oss 
över en kopp kaffe/te.
Ledare: MittSkånes  
Hemslöjdsförening, Eslövs  
bibliotek och Garnlycka
Tid: tors 5 maj. Drop in mellan 
kl. 17-19
Plats: Eslövs stadsbibliotek, 
Norregatan 9 
Ingen kostnad, ingen anmälan

Medlemskväll
Kom och handarbeta en stund 
med oss. Ta med det som finns 
i din handarbetskorg. Träffa 
några ur styrelsen. Vi vill 
gärna träffa dig!
Ledare: Styrelsen
Tid: ons 20 april, kl. 18-21
Plats: Vinden på Kulturhuset 
Anders, Stenskogsvägen 2, 
Höör
Ingen kostnad, 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. 
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Staden Malmös
Hemslöjdsförening

hemslojden.org/stadenmalmo

facebook.com/StadenMalmosHemslojd

Maria Vieweg ordf. 

Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

Föreläsning med  
Carsten Nilsson
Carsten Nilsson är träbildhug-
gare/ konsthantverkare och har 
varit verksam sedan mitten av 
90-talet med att hjälpa snickerier 
och designers med olika träsni-
derier. Han har under senare år 
kanske blivit mest känd för sina 
fantasifulla och rikt utsnidade 
spegelramar, men han gör även 
mycket annat. Förutom konst-
hantverket har Carsten kurser i 
träbildhuggeri i sin ateljé i Ham-
menhög på Österlen där han dri-
ver sitt företag. Carsten kommer 
att föreläsa om sitt arbete, be-
rätta om olika uppdrag han har 

Inspirationskväll - Makramé
Ewa Thormählen mönstrade på 
Svenska Amerikalinjens M/S 
Gripsholm i New York 1974. Om-
bord slog hon sin första knop och 
har inte slutat sen dess. Vanligt-
vis ägnar hon sig åt nyttoföremål 
som exempelvis flaskor men mi-
niatyrer är också en favorit. Un-
der kvällen guidar oss Ewa bland 
knutarna och vi hinner också 
med att göra ett bokmärke. 
Tid: tis 19 april, kl. 18-21
Plats: Form/Design Center
Kostnad: Medlem SMH 100 kr, 
övriga 200 kr, material ingår
Anmälan: Endast via Tickster - 
först till kvarn gäller

MittSkånes Hemslöjdsförening / Staden Malmös Hemslöjdsförening

Bosjökloster Lantlivsdagar
Vi är tillbaka med massor av 
slöjd på Bosjökloster Slott. Du 
kan prova på olika slöjdtek-
niker, se hantverkare arbeta, 
hitta kurser, inspiration, fören-
ingar, lyssna på föreläsningar 
och hitta slöjdmaterial, hant-
verk och mycket, mycket mer. 
Det kommer även bjudas på 
mat och trädgårdsinspiration. 
Uppdaterad info kommer på 
vår Facebooksida MittSkånes 
Hemslöjdsförening och på bos-
jokloster.se.
Tid: lör 7 maj och sön 8 maj,  
kl. 11-17
Plats: Bosjökloster 111
Kostnad: 100 kr för dagen eller 
köp ett årskort för 150 kr, och 
gå in gratis resten av säsong-
en. Gäller även julmarknaden.

Återbruksslöjda 
Vi är inbjudna till Röda Korset 
i Höör för att återbruksslöjda. 
Vi hittar material i deras 
utbud av varor och gör om det 
till nya saker. Här finns det 
massor av material att an-
vända. Kom och var med!
Ledare: Christina Rassmus
Tid: ons 25 maj, kl. 12-16
Plats: Röda Korset Second 
hand, Industrigatan 16, Höör
Kostnad: liten materialkost-
nad, pengarna går till Röda 
korsets hjälpverksamhet
Ingen anmälan, kom när du 
hinner och stanna så länge du 
har möjlighet.
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Staden Malmös Hemslöjdsförening

gjort och om var han hittar sin 
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: tis 10 maj, kl. 18-21
Plats: Form/Design Center
Kostnad: Medlem SMH 50 kr, 
övriga 100 kr
Anmälan: Endast via Tickster - 
först till kvarn gäller

World wide knit in public day
Nu kan vi återigen fira wwkip 
tillsammans med föreningen 
Stick opp! Utöver trevligt um-
gänge bjuds det på tipstävling 
med stickrelaterade frågor – 
garn och bokpaket att vinna! Vi 
ses på ute på Hedmanska gården 
(Form/Design Center), vid regn 
flyttar vi in i huset till våning 3. 
Om du visar upp din stickning i 
caféet ger FDC dig specialpris på 
kaffe och te när du köper något 
ätbart. Väl mött!
Tid: lör 11 juni, kl. 11-14
Plats: Hedmanska gården (F/D C)
Kostnad: Gratis
Anmälan: Drop-in, ingen anmälan

SLÖJDKALAS
I år fyller vi 10 år och det vill vi fira tillsammans med er! 
Lördagen den 18 juni blir det ett fullmatat slöjdkalas med 
gratis workshops och prova-på aktiviteter för barn och 
vuxna. Steen Madsen guidar i pilflätningens konster och 
visar hur du gör skallror, enkla brickor andra småting. Siri 
Knaevelsrud har med sig täljknivar och visar de rätta tagen 
för att få träämnet dit du vill. Michaela Halvegård lär dig 
fläta korgar av dina färdiglästa tidningar och  
Karin Mantefors snurrar till det med Kumihimo och visar 
hur du gör de finaste snoddarna. Allt detta – och kanske mer 
– tillsammans med tårta och annat gott hoppas vi blir en dag 
att minnas. Välkomna!
Tid: lör 18 juni, kl. 11-14
Plats: STPLN
Kostnad: gratis, viss materialkostnad samt fika kan tillkom-
ma. OBS kortbetalning, vi tar ej swish
Anmälan: drop in, ingen anmälan. Vi turas om vid aktiviteter-
na så att alla får prova på.

Återbetalning görs endast om avanmälan sker minst sju dagar före aktivi-
tetn. Vid färre än 3 anmälda ställs kursen in. Kursbetalningen sker i sam-

band med anmälan.
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Söderslätts Hemslöjdsförening

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 in-
formation  
hemslojden.org/soderslatts-
hemslojdsforening

Stickkafé för ungdomar
Ledare: styrelsen
Tid: tis 21 april, kl. 17.30-20
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: ingen avgift, fika 25 kr

Stickkafé för ungdomar
Ledare: styrelsen
Tid: tis 10 maj, kl. 17.30-20
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Kostnad: ingen avgift, fika 25 kr

Medlemskväll
Ledare: Söderslätts Hemslöjds- 
förenings styrelse
Tid: ons 11 maj, 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

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

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 internetupp-
koppling 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  

After school  
Remake och Slöjd
Till dig i åk 4-6 som är intres-
serad av slöjd och tycker om att 
arbeta med dina händer. Kom 
och prova på olika tekniker eller 
skapa något av t.ex. slitna jeans!
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: Tors 21 och 28 april,  
kl. 15.15-16.30
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Ingen föranmälan och ingen del-
tagaravgift.
I samarbete med Aktivitet 
förebygger, Ängelholms kommun 
och Kulturskolan 

Japansk väska ZoomSLÖJD
Väska i enkel japansk design. 
Den sys i ett tygstycke med 
speciella vikningar och ges per-
sonliga 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

Vi gratulerar vinnarna i vårt medlemslotteri!

Vinst nr 1 Marita Jönsson, Hasselkorg, Rune Svensson, Hemslöjdens  
 butik 
Vinst nr 2 Lena Lindberg, Pilekorg, Anne-Marie Jönsson,  
 Hemslöjdens butik
Vinst nr 3 Ewa Fransson, Kniv, Sune Oscarsson, Hemslöjdens butik
Vinst nr 4 Eva Bosson, Löpare, Växbo, Hemslöjdens butik 
Vinst nr 5 Towe Rosenqvist, Träslev, Dietrich Staemmler,  
 Hemslöjdens butik
Vinst nr 6 Lena Malmberg, Prenumeration ett år på Hemslöjd
Vinst nr 7 Ulla Johnsson, Bok, Var vid gott mod, Hemslöjdens butik
Vinst nr 8 Laila Paulsson, Bok, Sticka från grunden, Hemslöjdens butik
Vinst nr 9 Ingrid Brolin, Bok, Skavank, Hemslöjdens butik
Vinst nr 10 Anki Olofsson, Kruka med lock, Vallåkra, Hemslöjdens butik 
Vinst nr 11 Tanja Nilsson, Handduk, Växbo, Hemslöjdens butik
Vinst nr 12 Anne Persson, Handduk, Växbo, Hemslöjdens butik
Vinst nr 13 Gisela Jansson, Valfri aktivitet i gillet under 2022
Vinst nr 14 Marie Wirén Widén, Linoljesåpa, Hemslöjdens butik
Vinst nr 15 Laila Paulsson, Tvåändsstickning, Hemslöjdens förlag
Vinst nr 16 Maria Nielsen, Brodera på ylle, Hemslöjdens förlag
Vinst nr 17 Marianne Löwerot, Påsöm, Hemslöjdens förlag
Vinst nr 18 Annika Petterson, Om ull, Hemslöjdens förlag
Vinst nr 19 Klas Olsson, Slöjden börjar i skogen, Hemslöjdens förlag
Vinst nr 20 Britt-Marie Christoffersson, Bottensömmar, Hemslöjdens   
 förlag
Vinst nr 21 Kerstin Svensson, Brodera retro, Hemslöjdens förlag

Aktuella adresser: Ibland skickar 
gillet ut info via medlemsregistret. 
Kontrollera därför att era email-
adresser är aktuella. Kom ihåg 
att alltid anmäla ändringar (även 
postadresser) till 
oxelman.marianne@gmail.com.
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Ängelholms Hemslöjdsgille

Japansk väska  
Väska i enkel japansk design. 
Den sys i ett tygstycke med 
speciella vikningar och ges per-
sonliga detaljer med broderi och 
ev. tryck.
Ledare: Monica Palmqvist 
Tid: tors 21 april, kl. 18-21 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 450 kr, övriga 
550 kr
Anmälan: senast 13 april till 
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 broderiintresse-
rad 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: torsdagar 28 april, 19 maj, 
9 juni kl. 18-20  
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

Slöjdresa till Värnamo 
lördagen den 7 maj
Ängelholms och Helsingborgs 
Hemslöjdsgillen anordnar en 
dagstur med buss till Värnamo.  
Vi börjar med besök på Van-
dalorum, där vi får visning av ut-
ställningarna ”Wanja Djanaieff 
och hennes tjugotvå älsklingsfär-
ger” och ”Boro – Nödens konst”. 
Vi äter lunch på Vandalorum och 
därefter besöker vi Eks Lilla Bod 
och Slöjdkyrkan, där
Ann Samuelsson berättar om sin 
verksamhet. Det blir eftermid-
dagsfika och möjlighet att 

handla. Resan kostar 780 kr och 
då ingår resa, inträden, guidning, 
lunch och fika.
Kontakta Karin Sundberg,  
karinsu@telia.com 070-368 17 67 
eller Marianne Oxelman 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06 för information 
och anmälan. 

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

Fläta en gräskorg!
Du lär dig tekniken att fläta med 
gräs; ett av de äldsta materialen 
för korgtillverkning.
Ledare: Michael Ritter  
Tid: lör 21 maj, kl. 10-15 
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad inkl. material: medlem 
650 kr, övriga 750 kr  
Verktyg lånas ut och kan även 
köpas.
Anmälan: senast 15 maj till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Brodera i det fria i sommar 
ZoomSLÖJD
Vi provar på olika tekniker, 
skapar mönster och inspirerar 
varandra. Däremellan broderar 
ni på egen hand. Välj 3 eller 4 
träffar. 
14 juni Naturmönster 
28 juni Brodera från foto 
12 juli Prova på Boro
26 juli Sashiko med större 
mönster till inredning
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: kl. 10-12.30
Kostnad: 960 kr för tre ggr eller 
1280 kr för fyra. Vill du ta med 
en vän vid ett tillfälle kostar det 
350 kr.
Anmälan:  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Summer KULTUR för unga
Vi ses tre gånger i sommar, ska-
par remake, broderar och trycker 
mönster på kläder/jeans och tyg. 
Vi utgår t.ex. från påslakanstyg, 
som vi river, virkar, flätar och 
knyter med. Vi gör collage och 
foto/bild, popupkort m.m.
Ledare:  Monica Palmqvist
Tid: tors 16, ons 22 och ons  
29 juni, kl. 14-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Ingen kostnad
Anmälan och info:  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06
I samarbete med Ängelholms 
kommun, Kultur och stad -  
allmänkultur

Hantverk och Matmarknad
Hemslöjdsgillet slöjdar och pre-
senterar höstens program.
Tid: lör 6 aug, kl. 10-17
Plats: Hembygdsparken,  
Ängelholm 

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

Broderikafé i Kristianstad
Välkommen att träffa broderiin-
tresserade 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 
karin.g.selander@gmail.com

Festspiror
Ett gammalt sätt att smycka till 
fest var med festspiror. Vi an-
vänder pinnar som stomme och 
smyckar med papper, tyg, metall, 
kapsyler m.m. 
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: 30 april, kl. 10-15
Plats: Hovdala, Hässleholm
Kostnad: Medlem 450 kr, övriga 
500 kr
Anmälan: senast 23 april till 
wivecavohnsen@gmail.com, tel. 
076-046 18 62

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Luffarslöjd 
Luffarslöjd är en gammal teknik 
där vi med ståltråd kan göra 
ljushållare, brödnagg eller skålar. 
Material finns att köpa på plats.
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: 7 maj, kl. 10-15
Plats: Hovdala, Hässleholm
Kostnad: Medlem 450 kr, övriga 
500 kr
Anmälan: senast 30 april till 
wivecavohnsen@gmail.com, tel. 
076-046 18 62

Lädersömnad
Handsömnad i läder för nybörja- 
re. Efter att du har fått kunskap 
om verktygsanvändning, lask- 
ning, 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
Tid: 8 maj, kl. 10-16
Plats: Studieförbundet vuxen- 
skolan, Stobygatan 14, 
Hässleholm 
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 skinn- 
jacka?). Ta med måttband, vass 
sax och fingerborg
Anmälan: karin.c.h@hotmail.com

Skinnsömnad 
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 hand-
ledsvärmare som kan dekoreras 
med kantband, applikationer, 
knappar m.m. 
Ledare: Karin Håkansson 
Tid: lör 14 maj, kl. 10-16 
Plats: Studieförbundet Vuxensko-
lan, Ö. Vallgatan 10, Kristianstad 
Kostnad: medlem 400 kr övriga 
450 kr, inkl. provlappar av får-
skinn, 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 fårskinnsbi-
tar, eget val av dekoration som 
kantband och skinnbitar/ylletyg 
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Östra Skånes Hemslöjdsförening

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, knappnå-
lar, sax och något som ska lagas 
eller lappas. Något till lunch. 
Fika serveras till självkostnad.
Kostnad: medlem 450 kr, övriga 
500 kr
Anmälan: tina.tenje@gmail.com

Sashiko
Lappa, laga eller sy något nytt i 
traditionell japansk teknik.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: sön 15 maj, kl. 9.30-16 
Plats: Vuxenskolan. Mosegatan 1, 
Simrishamn.
Ta med: tunna synålar, knappnå-
lar, sax och något som ska lagas 
eller lappas. Något till lunch. 
Fika serveras till självkostnad.
Kostnad: medlem 450 kr,  
övriga 500 kr
Anmälan: tina.tenje@gmail.com

Gräskronor x 2
Vi använder försommarens olika 
gräs och smörblommor och gör 
vackra gräskronor.
Ledare: Wiveca Vohnsen
Kurs 1: 2 juli, kl. 10-15
Anmälan: senast 25 juni till 
 wivecavohnsen@gmail.com  
076-046 18 62

Kurs 2: 3 juli, kl.10-15
Anmälan: senast 26 juni till  
wivecavohnsen@gmail.com 
076-046 18 62
Plats: Hovdala,  Hässleholm
Kostnad: medlem 450 kr, övriga 
500 kr
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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

Prova på bildhuggeri
Carsten Nilsson, bildhuggare i Hammenhög håller kurs i 
sin verkstad 27-29 juni. 
Kursen vänder sig till nybörjar som vill prova på och lära 
sig grunderna i träsnideri. Se mer på carstennilsson.se

Bortskänkes
Glimåkra vävsol 150 cm bred med upphämta tillsats 20 
skaft. Kontakta Anja 073-028 75 24

Gillet Skånska Spetsar
Lär dig skånsk knyppling med Gillet Skånska spetsar: 
Kurser finns: lördagarna 23 april samt 14 maj. 

Sommarkursen är den 18 - 22 juli. 

Både vana och nybörjare hälsas varmt välkomna till Vux-
enskolans lokaler i Eslöv. För mer information och anmä-
lan kontakta. Therese Svensson  
044-23 81 01, 070-277 88 72 

therese.a.svensson@hassleholm.se

Svenska VävstolsMuseet
Vävdagar i Glimåkra
5-7 maj

Kurser på Svenska Vävstolsmuseet
14-15 maj Tälj en bandgrind - Väv ett band 
Kerstin Neumuller

23 - 28 maj Damast och opphämta med skälblad och 
dragrustning 
Lillemor Johansson

30 maj-3 juni Våga blanda olika naturmaterial 
Winnie Poulsen

9-11 juni Taquete med skaftväxling  
Nina Floderus

4 juli-8 juli Väv tyg till kläder  
Gunnel Andersson

25-29 juli Nybörjarvävning  
Karin Wallin

22-26 augusti  Linne – väva tunt och tjockt 
Winnie Poulsen

2-4 september Broderi på ylle 
Anna Wengdin

10-11 september Textiltryck och broderi 
Lena Håkanson

3-7 oktober I trasmattans värld 
Monica Hallén

15-okt Sticka med lyfta maskor 
Ann-Mari Nilsson

29 okt-1 nov Trasmattor i olika tekniker 
Marie Rolander

Anmäl dig och läs mer på vavmuseum.se

Kurser på Hovdala Slott
Tälja krokar -Vi täljer i färskt trä som vi hämtar i naturen 
runt Hovdala slott. 
Kursledare EvaP
Lördag 18 juni Kl 10-15. Anmälan senast 6 juni

Schablonmåleri - På Hovdala finns det flera exempel på 
schablonmålningar, vi tittar på dem och pratar om kulö-
rer och tillvägagångssätt. Du lär dig vilka material, penslar 
och underlag som är lämpliga. Du får en grund att arbeta 
själv ifrån och tips på material. 
31 juli. Anmälan senast 17 juli

Garva Fiskskinn - Den här kurser är uppdelad i två delar 
med en veckas mellanrum. 
13 augusti. tillfälle 1: Vi rengör och förbereder fiskskin-
nen och kokar upp garvlagen som skinnen ska läggas i.  
Vi provar att  barkgarva, alunbarka och färga skinn med 
naturfärger.
20 augusti, tillfälle 2: Nu är det dags att ta upp skinnen 
och torka dem. Genom att mjukgöra skinnen gör vi dem 
färdiga för att användas.
Kursledare EvaP
Anmälan: Senast 1 aug 

Äggoljetempera - Äggoljetempera är en vattenbaserad 
färg som lämpar sig för att måla inomhus. 
Kursledare: Maria Attström, Econyans
27 augusti Anmälan: senast 14 aug

Sy i skinn - Vi syr i skinn med skomakarsöm.
Kursledare EvaP
Lördag 10 september kl 10-15.  Anmälan. enast 29 aug

Anmälningar görs i slottsbutiken, på 0451-26 68 00 el-
ler hovdalaslott@hassleholm.se.
hovdala.se
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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

OBS 
Från 18 maj har vi 

sommaröppet:
tis-fre 11-18 

lör 11-15

Linnetvist 
I samband med utställningen RETRO - ur arkivet som visas i våra lokaler 
fram till 14 maj, så har vi plockat fram två materialsatser till små kuddar 
i linnetvist som vi inte haft till försäljning på länge. Luktärt från 1966 och 
Adriatiska havet från 1964. Båda mönstren är komponerade av Kerstin 
Mauritzson. Kerstin var anställd som textilkonstnär på Malmöhus läns 
hemslöjd 1953-1986, från 1979 var hon också hemslöjdschef. Material-
satserna säljs både i vår butik och i vår webbshop.
Bilden nedan visar materialsatsen för Prisma, en populär linnetvist i vårig 
färgställning som också finns i vår butik och webbshop. 



Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
 Box 1143
 221 05 LUND

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

Som medlem får du
• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt  

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

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

institutet för slöjd och på resor med  
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 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. 


