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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@hemslojdeniskane.se  
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 
oktober 2022. Material lämnas 
senast 12 september till Skånes 
Hemslöjdsförbund eller mailas till 
redaktören, se adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Malmö

12 
sept

deadline
 hemslöjdsnytt 

nr 4/2022

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

På omslaget: Karvsnitt av Jögge Sundqvist som är aktuell med bok om karv-
snitt, utställning och två kurser på Hemslöjden i Skåne. Läs mer längre fram 
i tidningen. Foto: Jögge Sundqvist
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KONSULENTERNAS KOLUMN

KONSULENTERNA...
har ordet.

Slöjden - en del av totalförsvaret
I framtiden kommer allt att vara digitalt. 
Säger tonåringen med en säkerhet bara en 
16-åring kan frambringa. Nja, hur blir det 
med maten då? Svarar jag med en mors tål-
modighet. 
   Och visst ungen kan ju ha rätt, kanske är 
allt digitaliserat i framtiden, men framtiden 
är också i morgon, om en vecka, om 400 år och 
40 miljoner år. Och det enda vi med säkerhet 
kan veta om framtiden är att vi ingenting vet 
om den. Det om något har väl först en pan-
demi och därefter ett pågående krig i Europa 
visat. 
   Och även om kriget blivit vardagsmat och 
inte inleder nyhetssändningarna längre så 
finns det för mig en påminnelse om att vi 
aldrig vet vilken katastrof som väntar runt 
hörnet. Och det är just där som jag tänker att 

slöjden eller egentligen förmågan till anpass-
ning borde vara det enda vi pratar om. 
   Vi borde ha en valrörelse som lyfter hur 
samhället ska förbereda sig för nästa kata-
strof som kan bli, torka, översvämning, mat-
brist, kärnvapenkrig, en bacill eller förmod-
ligen något annat som vi inte kan tänka oss. 
Istället fastnar vi i att diskutera sakfrågor och 
hela samhällsdebatten känns som ett utdraget 
visionslöst personalmöte, där man pratar om 
formen på papperskorgar. När jag tycker att 
vi borde prata om hur vi hjälper människor 
att bli kapabla och hur vi bygger ett samhälle 
som kan anpassa sig till nya situationer. 
   Och kanske är det hybris men borde inte 
slöjden vara självklar i detta? För om vi 
lyfter blicken från att vi skapar saker genom 
slöjd så är det väl främst förmåga att lösa 
uppkomna problem som slöjdandet ger. Alltså 
gör oss till det så jobbsökarpopulära begreppet 
flexibla. Men jag menar att denna flexibilitet 
är på ett mycket högre plan än att kunna 
hantera sociala medier på en lördagskväll när 
du borde kolla på film med dina barn.
   Men eftersom det enda vi vet om framtiden 
är att vi ingenting vet så kommer jag inte ge 
tonåringen fel i sin analys av en totalt digita-
liserad framtid. Men jag tänker att oavsett om 
framtiden är robotwar, biblisk översvämning 
eller bara helt härlig så behöver samhället 
människor som kan anpassa sig till nya situa-
tioner och finna lösningar på problem vi inte 
ens visst att vi hade. Och för det borde alla 
slöjda mer! 

Anna-Lisa Persson,  
hemslöjdskonsulent i Skåne
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Fair Isle-stickning på Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla stationshus
Carina Olsson – inspirerad av traditionell flerfärgsstickning från Shetlandsöarna 
Sommarens fantastiska och väldigt uppskattade stickutställning pågår t.o.m. 27 augusti. Carina 
Olsson, textil allkonstnär, brodös och stickerska ställer ut ett trettiotal plagg inspirerade av 
traditionell flerfärgsstickning från Shetlandsöarna och visar sitt arbets- och inspirationsmate-
rial kring boken Fair Isle-stickning - Tröjor, mössor och vantar med färger från naturen. 

I anslutning till utställningen säljer vi boken till rabatterat pris och på plats finns en Pop Up 
butik, Ullstugan i Höllviken, som säljer garnet Spindrift från Jamieson’s of Shetland. Detta 
garn passar till mönsterna i boken.
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AKTUELLT
Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

AKTUELLT

Spinnträffar
Vi fortsätter med våra spinnträffar.
Tid: 10 sept, 15 okt, 26 nov och 10 dec, 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
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KONSTHANTVERK, SLÖJD & FORM I SYD

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

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

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

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

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

En jurybedömd vandringsutställning med handgjord form – här och nu!Utvalt i Syd 
Den tredje utställningen i projekt Utvalt 
i Syd visar 27 verk av lika många utö-
vare. Utställningen visas på Bodafors 
Kulturgatan t.o.m. 18 sept. Läs mer på 
utvaltisyd.se
Utvalt i Syd är ett samarbete mel-
lan Konsthantverkscentrum, Form/
Designcenter och Skånes Hemslöjdsförbund

Hemslöjdens stipendier
Hemslöjdens riksförbund delar i år ut sti-
pendier för 190 000 kronor genom sex olika 
stipendiefonder. Ansökningsperioden löper 
15 augusti-15 september. Hemslöjdens 
stipendier kan sökas av både studenter och 
verksamma slöjdare och konsthantverkare 
med genuin kunskap som vill utveckla 
slöjden. Vissa stipendier är avsedda för ett 
speciellt ändamål, till exempel utbildning. 
Läs mer och ansök på
hemslojden.org/fa-kunskap/stipendier

Ta mig till det handfasta 
– trä i vardag och folkkonst
1 okt-19 nov, Hemslöjden i Skåne
Slöjdaren Jögge Sundqvist ställer i höst ut 
på Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla 
stationshus, under sitt alter ego surolle. 

På stolar och bänkar, askar och burkar, skär-
brädor och slevar, ordtavlor och spikhästar 
finns mönster och ibland texter som ger udd 
och egensinne till föremålen. De berör både i 
sin funktionalitet och skulpturala form som 
han utvecklat under fyrtio års slöjdande.

Läs mer om utställning och dess vernissage 
på hemslojdeniskane.se/surolle

Slöjda ur hand i mun innebär inte alltid att 
tälja träskedar – det kan också vara en skulp-
tural avbildning av ett sinnestillstånd. Av var-
dagsglädje, festyra, eller eftertanke. Ofta med 
en mening, en mänsklig mening, där det hand-
fasta och handgjorda fyller ett vidare syfte. Att 
få vara med i hela formprocessen. Från träd 
till skuret och målat. Och sedan föra det tunna 
krokvuxna skedbladet in i munnen.

TA MIG TILL DET HANDFASTA  
– trä i vardag och folkkonst
Jögge Sundqvist / surolle
1 oktober–19 november 
Hemslöjden i Skåne



Hemslöjdsnytt 8  9 Hemslöjdsnytt

anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser

långlinet. Vi pratar om olika 
linfästen och att våt- eller torr-
spinna. Detta är en grundkurs 
för dig som vill ha en grund i 
att spinna lin. Det är en fördel 
om du har spunnit på spinnrock 
innan. Vi kommer även att testa 
att spinna på slända. 
Tid: 19-20 nov, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Lärare: Lina Sundberg
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 2 nov

Pappersslöjda till jul
Dagskurs
Lär dig vika traditionella pap-
persstjärnor, änglar och annat 
som hör julen till. Tillsammans, 
barn och vuxna, låter vi kreati-
viteten flöda och tillverkar pap-
persdekorationer som ni sedan 
kan smycka gran och hem med. 
Vi viker, klipper, klistrar och 
dekorerar med glitter, paljetter, 
bokmärken och ger julpyntet 
en personlig touch. Detta är en 
kurs för barn och vuxen i säll-
skap, önskar du ta med fler än 
ett barn hör av dig till kurser@
hemslojdeniskane.se
Tid: 3 dec, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Lärare: Ann-Sofie Magnér
Kostnad: 950 kr, gäller 1 vuxen 
+ 1 barn
Anmälan: senast 17 nov

”Tälj me all about it” 
Helgkurs
En grundläggande workshop 
för både nybörjare och proffs. Vi 
klyver, hugger och täljer och lär 
oss om materialkvaliteter, fiber-
riktningar, yxteknik, täljgrepp, 
process, form och funktion. 
Vi slöjdar i rått och torrt virke 
efter behov - en liten hårpinne, 
en skinkpinne eller ett skulptu-
ralt rockhuvud. 
Tid: 19-20 nov, kl. 9-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Lärare: Jögge Sundqvist
Kostnad: 1 900 kr
Anmälan: senast 2 nov

Spinna lin
Helgkurs
Lin - denna älskade spånads-
växt! De böljande blå fälten 
liknar inget annat. Kanske har 
du deltagit i 1KVMLIN och har 
eget lin att bereda, eller är du 
bara nyfiken på att lära dig. Att 
spinna lin är en rolig utmaning 
och blir fantastiskt vackert i 
alla former. Under helgen går 
vi igenom linberedning och hur 
man tar tillvara både blånor och 

Skånskt yllebroderi
Helgkurs
En grundläggande kurs i 
skånskt yllebroderi som passar 
dig som vill prova skånskt yl-
lebroderi. Mer vana brodöser är 
också välkomna då kursledaren 
är erfaren och kan göra indivi-
duella anpassningar så du kan 
påbörja ett projekt som passar 
din nivå.
Under kursen får du lära dig de 
stygn och bottensömmar som fö-
rekommer i skånskt yllebroderi, 
överföring av mönster från pap-
per till tyg och vi kommer också 
att titta på olika monteringar. 
Vi kommer även titta på äldre 
folkliga dynor från olika delar 
av Skåne.
Tid: 22-23 okt, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Lärare: Eva Berg
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 5 okt

Tvistsömsbroderi
Dagskurs
Upptäck den skånska tvistsöm-
men som den broderades av 
allmogen, utan pekpinnar, pilar 
och regler. Du får lära dig hur 
stygnet används för att ge olika 
effekter och hur du broderar 
tvist i fria former. Stygnet är 
mycket ålderdomligt och finns 
belagt i Sverige sedan medel-
tiden. I Skåne broderades det 
mycket tvistsöm och under kur-
sen kommer du att få möjlighet 
att titta på gamla tvistsömsbro-
derier från vårt textila arkiv.
Om du hinner får du prova på 
att brodera med olika material. 
Tid: 12 nov, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Lärare: Eva Berg
Kostnad: 850 kr
Anmälan: senast 26 okt

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. 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.

OBS! om inget annat anges tillkommer materialkostnad som betalas på plats.

SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / 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. 

re och dig som broderat tidigare. 
Kursinnehåll: Historik, möns-
teröverföring och montering.
Tid: 8-9 okt, kl. 10.15-16 
Plats: Kulturen i Lund
Lärare: Kristina Persson
Kostnad: 1 700 kr

Kom igång och tälj
Helgkurs
En rolig och inspirerande grund-
kurs i täljning där vi börjar en-
kelt och ökar på svårighetsgra-
den 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, kap-
ning, materialkännedom och 
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.
Tid: 22-23 okt, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Lärare: Anders Isgren
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 5 okt

de mönsterskärningstekniker 
för att skära magiska mönster 
och symboler i trä med kniv och 
karvsnittskniv. Deltagarna får 
kunskap i uddsnitt, linjer och 
bokstäver, plattskärning, nagel-
snitt, materialkunskap och en 
introduktion till skärpning av 
verktygen. 
Tid: 2 okt, kl. 9-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Lärare: Jögge Sundqvist
Kostnad: 950 kr
Anmälan: senast 14 sept

Kursledarpresentation: 
Jögge är nationellt och interna-
tionellt verksam som slöjdare, 
konsthantverkare, konstnär, 
föreläsare, inspiratör och förfat-
tare sedan 1985. Han arbetar 
brett, allt från folkkonstnärliga 
bruksföremål till skulpturer i 
trä, och slöjdar med förkärlek 
till rått virke med handverktyg 
där han tillverkar målade pal-
lar, stolar, knivar, skåp, skedar 
och tråg, skulpturer och ordtav-
lor. 

Skånskt yllebroderi
Helgkurs
På kursen lär du dig de stygn, 
bottensömmar, mönsterformer 
och material som används i det 
skånska yllebroderiet. Den pas-
sar både för dig som är nybörja-

Fair Isle-stickning
26-28 aug
FULLTECKNAD

Fritt yllebroderi
27-28 aug
ENDAST RESERVPLATSER

Folkdräktssömnad ht 2022
2 olika terminskurser
Du väljer själv vad du vill sy. 
Antingen kan du sy till din folk-
dräkt eller utföra reparationer 
och ändringar på den. Eller så 
kan du välja att sy ett nytt plagg 
inspirerat av folkliga dräkter, 
exempelvis ett livstycke att ha 
till jeansen eller en särk, byxor 
eller väst. Kontakta Gillis innan 
kursen startar för att diskutera 
vad du behöver för material.
Plats: Bygdegården i Förslöv 
Lärare: Gillis Jimheden
Kostnad: 3 300 kr

O-kursen ht 2022
Tid: 7 sept, 28 sept, 5 okt,  
26 okt, 9 nov och 23 nov,  
kl. 12.30-17

L-kursen ht 2022
Tid: 20 aug, 24 sep, 22 okt,  
19 nov och 3 dec, 
kl. 9.30-15

Magiska mönster i trä
Dagskurs
En introducerande workshop där 
du lär dig slöjdens grundläggan-
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Helsingborgs Hemslöjdsgille / Hemslöjden Malmöhus 

Nunotovning
Nunofilt är resultatet av en pro-
cess där ett vävt tyg bearbetats 
med ett eller flera lager ull, som 
filtas in i tyget. Resultatet blir 
ett filtat tyg som är lätt, mjukt, 
starkt och smidigt. Under work-
shopen arbetar vi med färgat 
eller ofärgat silke och glesvävt 
linne som arbetas tillsammans 
med merinoull och silketopp. Du 
får ett härligt tyg som du kan 
ha som grund för andra projekt 
inom sömnad eller broderi som 
till exempel handledsvärmare, 
glasögonfodral eller mobilpåse 
m.m. Du kan välja själv mellan 
olika silkekvaliteter och linne 
och bland olika ullfärger för 
tovning. Jag tillhandahåller allt 
material för kvällen och du kan 
köpa mer på plats.
Ledare: Bettina Posselt
Tid: ons 19 okt, kl. 17-21
Plats: Chokladfabriken,  
Dragareg 2
Kostnad: medlem 350 kr,  
övriga 400 kr
Ta med: extrapåse för dina alster 
som kan vara fuktiga och ett 
förkläde.
Anmälan: senast 13 okt till 
 birgitta.psn@gmail.com  
073-029 76 27
I samarbete med  
Folkuniversitetet

Resa till Ikea Museum och Kulturgatan, Bodafors
lördagen 20 aug
Ängelholms och Helsingborgs Hemslöjdsgillen anordnar en dagstur 
med buss till Ikea Museum i Älmhult och Kulturgatan i Bodafors. I 
Älmhult blir det rundtur i museet och lunch. Vi åker vidare till Kul-
turgatan, där vi får visning av utställningen ”Trä Art” och på egen 
hand ser ”Vidar Malmsten”, ”Utvalt” och Intarsiaverkstaden. Vi av-
slutar med kaffe i Röda längan. Läs mer kulturgatan.se 
Tid: lör 20 aug
Kostnad: 595 kr inkl. resa, inträden, guidning och fika. Lunchen på 
Ikea väljer och betalar var och en på plats.
Anmälan: Karin Sundberg karinsu@telia.com 070-368 17 67 eller 
Marianne Oxelman oxelman.marianne@gmail.com 070-310 72 06 för 
information och anmälan.

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

gårdsgatan 25
Kostnad: medlem 300 kr,  
övriga 350 kr
Ta med: En bit tyg till bottentyg 
i valfri storlek (30×30, 30×50, 
60×60 cm), ta också med små-
bitar i olika färger och mönster 
att sy fast på bottentyget, brode-
rigarn, som pärlgarn, märkgarn 
samt vanligt sybehör. Det kom-
mer också att finnas material på 
plats. Något att lappa och laga 
går också utmärkt att ta med.
Anmälan: senast 17 sept till  
eva@pamp.se 070-222 14 71 
I samarbete med  
Folkuniversitetet

Silkemålning och Plissé
Under workshopen målar och 
plisserar du en silkesjal som 
kan senare användas som den 
är eller bearbetas vidare inom 
nunofiltning eller för sömnad/ 
broderi. Du målar med lysande 
silkefärger som flyter ut över 
tyget och är, efter fixering ljus- 
och tvättäkta. Efter vi har målat 
tyget, plisserar och fixerar vi och 
du tar din skapelse med dig hem. 

Det finns olika möjligheter till 
avslut för ditt tyg.
Ledare: Bettina Posselt
Tid: ons 28 sept, kl. 17.30-21
Plats: Chokladfabriken,  
Dragareg 2
Kostnad: medlem 350 kr, övriga 
400 kr, inkl. material till en sjal. 
Du kan köpa mer silke på plats 
om så önskas.
Ta med: penna och papper för 
anteckningar samt förkläde, 
gummihandskar och oömma klä-
der. Färgerna vi arbetar med är 
koncentrerade och kan färga av 
sig på kläder och händer. 
Anmälan: senast 22 sept till  
eva.lithell@telia.com 073-231 57 75
I samarbete med  
FolkuniversitetetSlöjdkafé Stadsbiblioteket

Vi stickar eller slöjdar annat på 
Stadsbiblioteket i Helsingborg. 
Kom och inspirera och låt dig 
inspireras av andra slöjdintres-
serade.
Tid: mån 22 aug, tis 13 sept, ons 
5 okt, tors 27 okt, mån 14 nov och 
tis 6 dec kl. 17-19
Plats: Stadsbiblioteket
I samarbete med  
Stadsbiblioteket

Sashiko-Boro,  
japanskt broderi
Från början en teknik att laga 
och förstärka, idag används 
Sashiko inom konstsöm, dekora-
tion och att laga och lappa. Vi 
kommer att brodera ett stycke 
som passar till en påse, kudde, 
kasse eller något annat du kom-
mer på. Du kan också ta med ett 
slitet plagg som kan lagas eller 
förstärkas. Förstygn (tråckel-
stygn) används i olika kombina-
tioner. 
Ledare: Bodil Englund
Tid: lör 24 sept, kl. 10-15
Plats: Folkuniversitetet, Träd-

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 kurs-
start debiteras. Minst 5 deltagare/ kurs och kursen betalas via  
Bankgiro: 5715-9246 eller Swish-nr: 123 413 6610. Glöm inte att 
ange aktivitetens namn.

Hemslöjden Malmöhus resa går i år till VÄV 2022
Bussen går till Halmstad och Sveriges största vävmässa. Detalje-
rat reseprogram m.m vid anmälan. Gå in på  
vav2022.se/hander-i-halmstad för att se vad som händer i centrum.
Tid: lör 24 sept
Kostnad: medlem 975 kr, övriga1 075 kr, förmiddagskaffe och mid-
dag på vägen hem ingår, lunch och eftermiddagskaffe på egen 
hand
Anmälan: senast 5 sept till annsofie.magner@me.com 073-342 18 54 
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Föredrag om kinesiska 
textilier
Kerstin Andersson är sinolog 
och arbetar sedan mer än 30 år 
tillbaka som färdledare i Kina 
och dess grannländer, framför 
allt med resor i samarbete med 
Hemslöjden, inriktade mot 
hantverk och textil. Under årens 
lopp har Kerstin gjort ett 40-tal 
olika hemslöjdsresor. Vi får en 
historisk tillbakablick och med 
hjälp av många bilder se mycket 
om de olika typer av textilier som 
produceras i Kina, både de in-
hemska, som siden och rami, och 
de som kommit från annat håll. 
Vi får se hur de olika typerna av 
textil utvinnes och behandlas. 
Vi får stifta bekantskap med 
indigofärgning, reservagefärg-
ning, vaxbatik och plangi och vi 
får se exempel på olika typer av 
broderier.
Ledare: Kerstin Andersson
Tid: sön 9 okt, kl. 15-16.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Ingen kostnad. Vi bjuder på fika!
Anmälan: senast 3 okt till 
annsofie.magner@me.com

Våttova över mall
Vill du prova att våttova över 
mall för att göra en liten skål/
kruka, handledsvärmare el-
ler liten väska? Kräver inte så 
mycket tidigare erfarenhet med 
våttovning, mest lusten att expe-
rimentera med olika ullfibrer och 
tekniker. 
Ledare: Sophie Holmblad
Tid: sön 16 okt, kl. 11-15
Plats: Hemslöjden Skåne,  
Landskrona
Kostnad: medlem 475 kr, övriga 
575 kr. Materialkostnad tillkom-
mer. Material köps på plats. Mer 
info kommer vid anmälan.
Anmälan: senast 7 okt till  
annsofie.magner@me.com

Krympburk i färskt trä
Vi tillverkar burkar i trä för att 
förvara små ting i. Vi täljer i 
både färskt och torrt trä. Vi lär 
oss hur man gröper ur ett ämne. 
Göra botten av torrt material 
som sedan sätts i den bottenlösa 
burken som sedermera fastnar 
med hjälp av krympteknink. Vi 
skall även påbörja tillverkning 
av ett lock som också görs i torrt 
material. Vi kommer även att 
tala om mönsterskärning.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 5-6 nov, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr,  
övriga 1 350 kr 
Anmälan: senast 28 okt till  
annsofie.magner@me.com

Kallfärgning av garn
I denna workshop får vi under 
tre timmar möjlighet att kall-
färga ull/silkegarn med reaktiva 
färger. En lek med färg på ett 
enkelt sätt. Du hinner färga 
minst 3 garnhärvor. Mer info om 
bland annat garn kommer vid 
anmälan.
Ledare: Lisa Linkvarn
Tid: sön 13 nov, kl. 11-14
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Kostnad: medlem 475 kr, 
övriga 575 kr
Anmälan: senast 4 nov till
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

 Hemslöjden Malmöhus  / MittSkånes Hemslöjdsförening Hemslöjden Malmöhus

Dogma, Hålsöm i fritt broderi, 
ATCkort/födelsedagskort, Juliga 
stygn är några av dess tekniker
Ledare: Agneta Möller 
Tid: 13 sept, 11 okt, 8 nov och  
6 dec kl. 18.30-20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne
Kostnad: 100 kr/tillfälle
Ingen anmälan behövs.

Makramé-kurs för dig som 
älskar att skapa med tråd
I denna grundläggande makra-
mékurs får ni lära er grunderna 
i hur man knyter makramé på 
olika sätt. Ni kommer att få 
framställa olika föremål som 
armband, nyckelringar, bonader 
och väskor. Det behövs inga för-
kunskaper. 
Ledare: Karolin Wagner
Tid: 10-11 sept, lör kl. 12-17,  
sön kl. 10-13
Plats: Hemslöjden Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr, 
övriga 1 350 kr
En del material ingår i kursen 
men större delen av material kan 
ni köpa på plats. Har ni hemma 
tar ni med. Mer info kommer 
efter anmälan.
Anmälan: senast 2 sept till  
annsofie.magner@me.com

Stickkafé på Arlövs bibliotek
Vi inspireras av varandra med 
våra hantverk! 
Tid: 15 sept, 29 sept, 13 okt och 
27 okt, 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. 

Kumihimo eller japansk 
snodd
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! Vi 
använder runda och fyrkantiga 
skivor, dessa tillverkar ni på kur-
sen. Som handarbete är det lätt 
att ta med sig och göra på lediga 
stunder.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: lör 1 okt, kl. 10-16
Plats: Gamla Kyrkogatan 21, 
Landskrona
Kostnad: medlem 750 kr,  
övriga 850 kr
Ta med: Bomullsgarn, silkesgarn, 
snöre, ullgarn eller vad ni har. 
Material finns annars på plats.
Anmälan: senast 23 sept till  
annsofie.magner@me.com

Hantverkskafé med familjen
På Staffanstorps bibliotek hant-
verkar vuxna tillsammans med 
ungdomar och barn.  Vi lär och 
inspireras av varandra! Tag med 
stickning, virkning, broderi, luf-
farslöjd eller annat hantverk. Vill 
du prova på finns här lite mate-
rial och verktyg.
Tid: 6 sept, 20 sep, 4 okt och  
18 okt, kl. 16-18
Plats: Staffanstorps bibliotek, 
Torget 1
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Mer info: chrishallberg@hotmail.com 
070-964 69 97
I samarbete med Staffanstorps 
bibliotek. 

Skärtorsdagar
Vi fortsätter med våra populära 
familjeträffar där vuxna, barn 
och ungdomar täljer tillsammans 
i färskt trä.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tors 8 sept, 22 sept,  
20 okt, 17 nov, 1 dec, 
kl. 18.30-20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 100 kr/tillfälle,  
inkl. material
Anmälan: till  
annsofie.magner@me.com

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: 10 sept, 1 okt, 22 okt, 19 nov 
och 3 dec, 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

Broderikafé i Landskrona
Ta med dig eget broderi och bro-
dera tillsammans med likasin-
nade. Vid varje tillfälle kommer 
också en teknik/stygn att visas. 

Sy en nåldyna/nålbrev i 
skarvsöm
Skarvsöm är en historisk och 
dekorativ lappteknik. Vi syr en 
nåldyna eller nålbrev av vadmal 
med band eller tofs i hörnen.
Ledare: Agneta Möller 
Tid: lör 27 nov, kl. 10-16
Kostnad: medlem 450 kr,  
övriga 550 kr
Ta med: Vadmal/ylletyg i olika 
färger. Knyppeltråd eller liknan-
de tråd och sytråd. Synål, sax, 
knappnålar och stoppning.
Anmälan: senast 18 nov till  
annsofie.magner@me.com

Julhjärtan med glitterlurv 
eller ”Julpyssel hardcore”
Tor som är konstnär, hantver-
kare, utställningsformgivare och 
scenograf, kommer att dela med 
sig av sin mångfacetterade krea-
tivitet och yrkeserfarenhet! Tors 
mission är att förvandla mellan-
rummet mellan fult och fint till 
konst. Kursens tema är att tänja 
kreativa och estetiska gränser. 
Häng med – det blir roligt! Gå in 
på Tors hemsida torcederman.se  
Ledare: Tor Cederman 
Tid: sön 4 dec, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 950 kr,  
övriga 1 050 kr
Anmälan: senast 25 nov till 
annsofie.magner@me.com 
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Staden Malmös Hemslöjdsförening

Sticka flätor
Kvällens inspiratör Karin Man-
tefors har gillat flätor ända sedan 
det var populärt med fiskartröjor 
när hon gick i 7:an. Karin kom-
mer under kvällen att visa hur vi 
med hjälp av hjälp av en extra-
sticka, ibland kallad flätsticka, 
kan flytta maskor i stickningen 
för att skapa mönster. Vi kommer 
att sticka från diagram och du 
behöver veta hur man lägger upp 
och stickar både räta och aviga 
maskor. Flätor kan stickas i alla 
typer av garn men Karin rekom-
menderar att du tar med ett två- 
eller tretrådigt slät ullgarn och 
stickor som passar till. Ta gärna 
med en flätsticka om du har eller 
en strumpsticka. Under kvällen 
stickar vi lite olika provbitar för 
att utforska teknikens möjlig-
heter.
Ledare: Karin Mantefors
Tid: ons 12 okt, kl. 18-21
Plats: Form/Design Center
Kostnad: medlem SMH 100 kr, 
övriga 200 kr
Anmälan: endast via Tickster - 
först till kvarn gäller

Återbetalning görs endast om av-
anmälan sker minst sju dagar fö-

re aktiviteten. Vid färre än 3 anmäl-
da ställs kursen in. Kursbetalningen 

sker i samband med anmälan.

Staden Malmös
Hemslöjdsförening

hemslojden.org/stadenmalmo

facebook.com/StadenMalmosHemslojd

Maria Vieweg ordf. 

Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

Plats: Form/Design Center
Kostnad: medlem SMH 100 kr, 
övriga 200 kr
Anmälan: endast via Tickster - 
först till kvarn gäller

Karvsnitt
Karvsnitt är en mycket gam-
mal och, i teorin, ganska enkel 
teknik för att dekorera föremål 
i trä. Med några få snitt avlägs-
nas små streck, trianglar eller 
fyrkanter som kan kombineras 
i en oändlig mängd mönster. 
Kvällens inspiratör Sebastian 
Ungh har arbetat i många år 
med tekniken och gått sin egen 
väg med karvsnittandet, hans 
alster är allt annat än traditio-
nella i uttryck, men tekniken är 
densamma oavsett vilken stil 
du vill utforska. Under kvällen 
går Sebastian igenom grunderna 
för karvsnitt, vilka verktyg som 
kan användas och berättar hur 
han arbetar, tekniken prövar vi 
sedan i praktiken. Ta gärna med 
egna verktyg och slöjdalster om 
du redan har någonting du vill 
dekorera. Träbitar och knivar att 
låna kommer också att finnas på 
plats.
Ledare: Sebastian Ungh
Tid: ons 14 sept, kl. 18-21
Plats: Form/Design Center
Kostnad: medlem SMH 100 kr, 
icke medlem 200 kr
Anmälan: endast via Tickster - 
först till kvarn gäller.

Världsbroderidagen 
Den 30 juli firar vi Världsbroderi-
dagen med broderi- och slöjdhäng 
i Pildammsparken. Ta med det 
ni arbetar på för tillfället och om 
ni vill får ni gärna berätta varför 
ni valt just detta - vi är alltid 
nyfikna på vad ni gör. Vi ses på 
Tallriken. Glöm inte picknick-
korgen! 
Tid: lör 30 juli, kl.13-17 
OBS - inställt vid regn
Plats: Tallriken, Pildamms-
parken
Ingen kostnad. Ingen anmälan.

Singlade bollar
Anders Angler har handarbetat 
större delen av sitt liv. Som barn 
tillbringade han mycket tid med 
sin mormor Alfrida som lärde 
honom allt från sömnad till virk-
ning. För ett tiotal år sedan hit-
tade han de singlade bollarna och 
blev fast. Under kvällen visar och 
berättar Anders om tekniken att 
med stygn täcka en boll av rest-
material med (ofta) överblivet 
garn i traditionella geometriska 
mönster eller fria kompositioner. 
Samtidigt får vi också höra om 
singling ur både ett historisk 
och ett framtidsperspektiv. Visst 
material kommer att finnas på 
plats men ta gärna med broderi-
nålar, vinkorkar, restgarn i olika 
tjocklek till stommarna och mou-
linégarn eller annat broderigarn 
till dekoration om du har.
Ledare: Anders Angler
Tid: ons 17 aug, kl. 17.30-21

MittSkånes Hemslöjdsförening

Brodera med Brodööserna
Vi fortsätter att utforska styg-
nens magiska värld. Enkla och 
lite klurigare uppgifter varvas 
under terminen. Inga förkunska-
per krävs.
Ledare: Christina Rassmus och 
Christel Olsson
Tid: mån udda veckor 29 aug, 12 
sept, 26 sept, 10 okt, 24 okt, 7 
nov, 21 nov och 5 dec, kl. 18-21
Plats: Vinden på Kulturhuset  
Anders, Stenskogsvägen 2, Höör
Kostnad: 600 kr/termin, det 
mesta materialet ingår
Ta med: sax, nålar, fingerborg och 
vad du tror att du behöver
Anmälan: olsson.christel@telia.com 

Slöjdkafé Stick in!
Vi fortsätter med våra uppskat-
tade träffar på Eslövs bibliotek. 
Ta med din handarbetskorg och 
koppla av över en kopp kaffe/te.
Ledare: MittSkånes Hemslöjds-
förening, Eslövs stadsbibliotek 
och Garnlycka
Tid: tors 1 sept, 6 okt och 20 okt 
med tema sashiko, 3 nov samt  
1 dec, kl. 17-19
Plats: Eslövs bibliotek,  
Norregatan 9
Ingen anmälan, ingen kostnad

MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

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

Vi kommer även att ha medlemsträffar under hösten med olika teman så-
som återbruk, laga och vårda dina kläder, sticka varma sockor eller vantar. 
Mer info om tid och plats kommer i ett Nyhetsbrev och på vår facebook-
sida. Följ oss gärna där, MittSkånes Hemslöjdsförening

Fläta en gräskorg
Du lär dig en gammal teknik att 
fläta en korg med gräs. Inga för-
kunskaper krävs.
Ledare: Michael Ritter 
Tid: lör 3 sept, kl. 10-15
Plats: Vinden Kulturhuset  
Anders, Stenskogsvägen 2, Höör
Kostnad: 700 kr, inkl. material. 
Verktyg lånas ut och kan även 
köpas av kursledaren.
Ta med: egen lunch, vi bjuder på 
kaffe och te.
Anmälan: senast 19 aug till  
olsson.christel@telia.com 

Brodera Sashiko
Vi visar och lär ut grundläggan-
de stygn i den japanska tekniken 
sashiko.
Ledare: MittSkånes  
Hemslöjdsförening och Eslövs 
Stadsbibliotek
Tid: tors 6 okt och 20 okt,  
kl. 17-19
Plats: Eslövs bibliotek,  
Norregatan 9
Kostnad: 20 kr för material
Ingen anmälan 

Singlade bollar
Vi singlar broderade bollar i en 
gammal teknik med modernt ut-
tryck. Endast din fantasi sätter 
gränser.
Ledare: Anders Angel
Tid: lör 15 okt, kl. 10-15

Plats: Vinden på Kulturhuset An-
ders, Stenskogsvägen 2, Höör
Kostnad: 300 kr, inkl. material
Ta med: moulinégarn om du har, 
och lunch. Vi bjuder på kaffe och 
te.
Anmälan: senast 23 sept till 
olsson.christel@telia.com. 

Grannlåtsdjur
Vi syr djur i ulltyg och smyckar 
dem med massor av grannlåt. 
Pärlor, paljetter och band, glitter 
och glamour. More is more!
Tid: 12-13 nov, kl. 10-16
Plats: Vinden Kulturhuset 
Anders, Stenskogsvägen 2, Höör
Ledare: Kristina Persson
Kostnad: 1 400 kr exkl. material. 
Material finns att köpa på plats.
Ta med: eget material om du har 
och sax, nålar samt lunch.  
Vi bjuder på kaffe och te
Anmälan: senast 21 okt till 
olsson.christel@telia.com 
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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

Då det finns intresse att slöjda di-
gitalt via plattformen Zoom, fort-
sätter vi med det tillsammans med 
Monica Palmqvist. Du kan ladda 
ner Zoom som app eller delta di-
rekt via länken i din webbläsare. 
Du behöver internetuppkoppling 
under hela aktiviteten samt en da-
tor, surfplatta eller smartphone. 
Nedan finner du vilka aktivite-
ter 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  

Aktuell information om aktiviteter finns i Slöjdkalendern. 
För info: hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

Rosor på ullvantar
Vi broderar rosor m.m. 
och syr vantar/torgvantar. 
Tekniker: fritt broderi, 
sashiko, virkning m.m. 
Material: krympta stickade 
ulltröjor, t.ex. toktvättade 
plagg. Ull- och lingarn. 
Mallar på vantar i olika stor-
lekar ingår.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: ons 7 sep, 28 sep  
kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 900 kr, 
övriga 1 000 kr
Anmälan: senast 31 aug till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

After school Remake och 
Slöjd
Till dig i åk 4-6 som är 
intresserad 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 10 ggr 8 sep–17 nov  
kl. 15.15-16.30.  
Obs! Inte v 44, 3 nov!

Söderslätts Hemslöjdsförening / Ängelholms Hemslöjdsgille

Söderslätts Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Kontakt soderslattshf@gmail.com

Lotta Pettersson ordf 
lottemipettersson@gmail.com

Caroline Smith Molnar 
Cecilia Persson
Karin Lannegren
Marie-Louise Lillås-Hansson
Åsa Lindahl
Ida Liedholm
Carolina Zourdis Cederblad
Boel Åsemo

----------

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

Stickkafé för ungdomar
Ledare: Ida och Caroline 
Tid: 7 sept, kl. 17.30-20
Plats: Mellangatan 22, Skanör 
Kostnad: ingen avgift, fika 30 kr

Virkade grytlappar med 
dubbelvirkningsteknik 
Ledare: Karin Lanngren och  
Cecilia Persson 
Tid: 17 sept, kl. 11-14
Plats. Mellangatan 22 i Skanör 
Kostnad: 250 kr, inkl. material. 
Fika till självkostnadspris 
Anmälan: senast 10 sept till  
soderslättsshf@gmail.com

Kostnad: medlem 450 kr, 
övriga 550 kr. Visst material 
kan köpas i förväg.
Anmälan: senast 18 aug till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Mönster & stämplar 
Vi tillverkar tryckstämplar 
av olika material och gör 
provtryck. Mönsterstämplar 
som passar till inredning och 
kläder.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 28 aug, kl. 10-14
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 600 kr, 
övriga 700 kr. Kostnad för 
stämpelgummi tillkommer
Anmälan: senast 21 aug till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Hemslöjdens dag Prova på!  
3 sept firas Hemslöjdens dag 
över hela landet. Prova på att 
tälja, göra band och snoddar, 
binda borstar, slå skosnören 
i repmaskin, spinna, sticka, 
virka och brodera! Redskap 
och material finns på plats, 
Du som slöjdar, kom, visa och 
inspirera! 
Tid: lör 3 sep, kl. 11-14
Plats: Stortorget och 
Biblioteket, Ängelholm
Info: oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Stickkafé
Vi stickar, virkar eller vad 
du vill. Tillsammans ger vi 
varandra tips och råd.    
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: tis 6 sep, ons 12 okt, tis 8 
nov, mån 5 dec, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: 50 kr, inkl. fika
Anmälan: 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Brodera i det fria i sommar 
ZoomSLÖJD   
Vi provar på olika tekniker, 
skapar mönster och inspire-
rar varandra. Däremellan 
broderar ni på egen hand. 
26 juli Sashiko med större 
mönster till inredning.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: kl. 10-12.30
Kostnad: 350 kr
Anmälan:  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Resa till Ikea Museum och 
Kulturgatan, Bodafors
lördagen den 20 augusti
Ängelholms och Helsingborgs 
Hemslöjdsgillen anordnar 
en dagstur med buss till 
Ikea Museum i Älmhult och 
Kulturgatan i Bodafors. I 
Älmhult blir det rundtur i 
museet och lunch. Vi åker 
vidare till Kulturgatan, där vi 
får visning av utställningen 
”Trä Art” och på egen hand
ser ”Vidar Malmsten”, Utvalt 
och Intarsiaverkstaden.Vi 
avslutar med kaffe i Röda 
längan. Läs mer kulturgatan.se
Kostnad: 595 kr och då ingår 
resa, inträden, guidning och 
fika.
Lunchen på Ikea väljer och 
betalar var och en på plats.
Anmälan: Karin Sundberg, 
karinsu@telia.com 070-368 17 67 
eller Marianne Oxelman  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06 för information 
och anmälan. 

Mönster & stämplar 
ZoomSLÖJD
Vi tillverkar tryckstämplar 
av olika material och gör 
provtryck. Mönsterstämplar 
som passar till inredning och 
kläder.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: tors 25 aug, kl. 18-21

Medlemskvällar med tema 
stickning 
21 sept magic loop
20 okt italiensk avmaskning
Ledare: styrelsen
Tid: kl. 18-21 
Plats: Mellangatan 22, Skanör 
Kostnad: ingen avgift, fika till 
självkostnadspris 

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

Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Ingen kostnad, ingen  
anmälan
I samarbete med Aktivitet 
förebygger, Ängelholms kom-
mun och Kulturskolan.

Rosor på ullvantar
ZoomSLÖJD
Vi broderar rosor m.m. 
och syr vantar/torgvantar. 
Tekniker: fritt broderi, 
sashiko, virkning m.m. 
Material: krympta stickade 
ulltröjor, t ex toktvättade 
plagg. Ull- och lingarn. 
Mallar på vantar i olika stor-
lekar skickas via e-post före 
kursen.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 10 sep, 1 okt, kl. 10-13
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 900 kr, 
övriga 1 000 kr
Anmälan: senast 3 sep till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Borstbinderi 
Prova på grunderna eller lär 
dig mer i borstbinderi. Du 
hinner göra 2-5 borstar under 
dagen.
Ledare: Annica och Lars 
Bonthron
Tid: lör 10 sep, kl. 10-16
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: 350 kr medlem, 
övriga 450 kr. Material finns 
att köpa på plats.
Anmälan: senast 3 sep till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Borstbinderi 
Prova på grunderna eller lär 
dig mer i borstbinderi. Du 
hinner göra 2-5 borstar under 
dagen.
Ledare: Annica och Lars 
Bonthron

Tid: sön 11 sep, kl. 10-16 
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: 350 kr medlem, 
övriga 450 kr. Material finns 
att köpa på plats.
Anmälan: senast 3 sep till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Skarvsöm
Prova på skarvsöm, en form 
av lappteknik sydd i vadmal 
eller kläde oftast i geome-
triska former. Sy ihop två 
bitar med remsa i avvikande 
färg mellan. Lapparna sys 
ihop med små förstygn. Kan 
användas till nåldyna, kort-
fodral, etui, kuddar, väskor 
m.m. 
Ledare: Bodil Englund och 
Agneta Kjellberg
Tid: ons 14 sep, kl. 18-21 
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 150 kr, 
övriga 200 kr, inkl. ett litet 
kit för att sy en nåldyna
Ta med: Vadmalsbitar, nål, 
sax, knyppeltråd, vax. 
Material finns också på plats 
att köpa eller låna.
Anmälan: senast 9 sep till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Sashiko-Boro Japanskt 
broderi
Från början en teknik att 
laga och förstärka med; idag 
använd inom konstsömnad 
och som dekoration. Vi kom-
mer att brodera ett stycke, 
som passar till påse, kudde, 
kasse m.m. Du kan också laga 
eller förstärka ett slitet plagg.
Sashiko består av förstygn 
(tråckelstygn, uppochner-
stygn) i olika kombinationer.
Ledare: Bodil Englund och 
Agneta Kjellberg
Tid: lör 1 okt, kl 10-15
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 250 kr, 
övriga 350 kr 
Ta med: En bit tyg till bot-
tentyg i valfri storlek, (30×30, 
30×50, 60×60 cm), gärna bom-
ullstyg. Ta också med småbi-
tar i olika färger och mönster 
för att sy fast på bottentyget. 
Brodergarn, som pärlgarn 
och märkgarn samt vanligt 
sybehör. Material kommer att 
finnas på plats.
Anmälan: senast 26 sep till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Kallfärgning av garn
Du får prova att färga garn 
med reaktiva färger, färger 
som varken kräver värme 
eller stor plats. Du hinner 
färga minst 3 garnhärvor. 
Prover finns som inspiration.
Ledare: Lisa Linkvarn
Tid: mån 10 okt, kl. 18-21 
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 450 kr, 
övriga 500 kr. Färg ingår i 
kursavgiften samt allt annat 
inklusive handskar och 
förkläden. Ofärgat garn av 
olika kvalitet, Merinosilke, 
Cumulus Silk Mohair eller 
Sockgarn finns att köpa på 

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

plats. 
Anmälan: senast 3 okt till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

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 krea-
tiva projekt eller en mindre 
festväska/smink/prylväska. 
Dekorera med sashiko-bro-
deri, sömnad och textiltryck. 
Beskrivning och mallar till 
flera storlekar ingår i kurs-
breven. I workshopen ingår 2 
kursbrev med beskrivningar, 
mallar, materialinfo, inspira-
tion och 2 träffar. Kursbrev 
skickas ut före samt under 
kursen.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 15 okt, 29 okt, 
kl. 10-14
Kostnad: medlem 1 200 kr, 
övriga 1 400 kr
Anmälan: senast 7 okt till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Japansk väska Komebukuro   
För innehåll se text på aktivi-
tet ovan
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 16 okt, 30 okt  
kl. 10-14 
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 1 200 kr, 
övriga 1 400 kr. Material (tyg, 
vlieseline, snoddar och detal-
jer) finns att köpa.
Anmälan: senast 7 okt till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Sashiko + Boro + Textiltryck  
Remake! Fixa favoritkläderna 
med sashikobroderi, boro och 
textiltryck. Förnya din garde-
rob genom att skapa person-
liga plagg med nya detaljer. 
Tekniker: broderi, collage och 
textila stämplar.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: ons 19 okt och 9 nov  
kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 900 kr, 
övriga 1 000 kr
Ta med: Jeans, skjortor, 
klänningar, kappor och acces-
soarer. Tyg, lappar och band 
m.m. finns att få på kursen.
Anmälan: senast 12 okt till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Bokomslag med ”fönster”
Vi tillverkar ett bokomslag 
till kalendern, pocketboken 
eller anteckningsboken. 
Omslaget klär vi med vackert 
papper och i ”fönstret” mon-
terar vi en personlig bild, foto 
m.m. När kursen är slut har 
vi ett vackert bokomslag med 

ett personligt ”fönster”.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: lör 12 nov och sön 13 nov, 
kl. 11-15
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 1 100 kr, 
övriga 1 200 kr, materialkost-
nad tillkommer. 
Anmälan: senast 5 nov till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Hållbara Julklappar 
remake & design 
ZoomSLÖJD
Vi skapar personliga julklap-
par av gamla linnedukar och 
andra slitna textilier med 
hjälp av stämpeltryck, broderi 
och bivax m.m. 
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: tors 17 nov, kl. 18-21
Kostnad: medlem 450 kr, 
övriga 500 kr
Anmälan: senast 10 nov till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Hållbara Julklappar
remake & design
Vi skapar personliga julklap-
par av gamla linnedukar och 
andra slitna textilier med 
hjälp av stämpeltryck, broderi 
& bivax m.m.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 20 nov, kl. 10-15
Plats: Kronohäktet, 
Tingstorget, Ängelholm
Kostnad: medlem 780 kr, 
övriga 880 kr
Anmälan: senast 13 nov till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06
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Östra Skånes Hemslöjdsförening

Skarvsöm
Med skarvsömstekniken kan 
du ta tillvara den allra minsta 
tygbiten. Vi skarvar samman för 
hand, med nål och vaxad lintråd. 
Du klipper geometriska former 
av ylletyg, kläde/vadmal, som du 
sen komponerar till en mindre 
kudde eller nåldyna.
Ledare: Lena Andersson
Tid: lör 1 okt, kl 10-15.
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Ö. Vallgatan 10,  
Kristianstad
Kostnad: medlem 400 kr,  
övriga 450 kr
Ta med: Eget material om du har, 
annars har kursledaren att sälja.
Anmälan: senast 16 sept till 
margareth.persson@gmail.com eller 
073-312 24 24

Sashiko-Boro
Sashiko-Boro är en japansk åter-
bruks- och lagningsteknik. Du 
får lära dig grunderna i Sashiko-
tekniken. 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 föra att laga  
t.ex. dina jeans med.
Ledare: Lena Andersson
Tid: lör 15 okt, kl. 10-15
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Ö. Vallgatan 10,  
Kristianstad
Kostnad: medlem 400 kr,  
övriga 450 kr
Ta med: Materiallista skickas till-
sammans med kallelsen
Anmälan: senast 30 sept till 
margareth.persson@gmail.com eller 
073-312 24 24

Sashiko-Boro
Laga dina kläder eller sy något 
nytt. Du får lära dig grunderna 
till en användbar teknik.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: lör 22 okt, kl. 9.30-16
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Mossgatan 1,  
Simrishamn.

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.

Linberedning 
Du får prova de olika momenten 
i linberedning. 
Tid: 3 sept, kl. 9.30
Plats: Glimmeboda Hembygds-
gård utanför Brösarp
Kostnad: medlem 200 kr,  
övriga 250 kr
Ta med: Material finns, men ta 
med kaffekorg! 
Anmälan: senast 5 aug till  
inga.gunvor.jonsson@gmail.com 

Ulldag
Välkomna till ulldag! Hemslöj-
den samarbetar i detta arrang-
emang med Österlens Museum.  
Vi vill visa vad man kan göra 
med ullen från våra svenska får. 
Det finns möjligheter att prova 
på de olika momenten. Karda, 
spinna, nåltova, skinnsömnad, 
nybörjarstickning, virkning, ylle 
och grannlåtsbroderi.
Tid: 10 sept, kl. 10-14
Plats: Österlens museum
Ingen kostnad, ingen anmälan, 
kom när du kan.

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Lädersömnad - fortsättning
Kurs i handsömnad i läder för 
er som provat på lite tidigare 
och vill få ny inspiration och 
utveckla er teknik. Kursen tar 
upp verktygsanvändning, olika 
handsömnadstekniker, flätning 
och detaljerna som gör det. 
Ledare: Michael Ritter
Tid: 10 sept kl 10-16
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Vallgatan 1, Hässleholm
Kostnad: medlem 800 kr, övriga 
900 kr, material tillkommer. För-
middagsfika till självkostnads-
pris 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. Ta med 
måttband, vass sax och finger-
borg. Ta med egen lunch.
Anmälan: senast 1 sept till 
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 24 sept, kl. 10-16
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, 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 
i olika färg). Materialkostnad till 
handledsvärmare 275 kr betalas 
till kursledaren på kursdagen, 
kontant eller Swish.
Anmälan: senast 2 sept, till  
margareth.persson@gmail.com eller 
073-312 24 24

Kostnad: medlem 450 kr, övriga 
500 kr. Fika till självkostnadspris 
ordnas av föreningen
Ta med: Något till lunch. Något 
att laga. Övrigt material tillhan-
dahålles av kursledaren till en 
liten kostnad.
Anmälan: senast 8 okt till  
tina.tenje@gmail.com

Gräskorgsflätning
Gräskorgsflätning är en av de 
allra äldsta teknikerna för att 
tillverka korgar. Att fläta gräs-
korgar är inte bara en rogivande 
syssla och ett kreativt handar-
bete, utan det möjliggör också 
att man kan använda växter som 
man tycker om. Att känna med 
fingrarna och lukta de torkade 
växter man arbetar med är en 
särskild upplevelse som man inte 
vill missa. Inga förkunskaper 
krävs.
Ledare: Michael Ritter
Tid: lör 22 oktober, kl. 10-15.30
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Vallgatan 1, Hässleholm
Kostnad: medlem 700 kr, övriga 
800 kr, inkl. material till en grä-

skorg. Under kursen får du låna 
verktyg av kursledaren. Förmid-
dagsfika till självkostnadspris 
ordnas av föreningen.
Ta med: Något till lunch
Anmälan: senast 12 okt till 
karin.c.h@hotmail.com 

Skånskt Yllebroderi
Skånskt yllebroderi för nybörjare 
och vana brodöser. 
Ledare: Annika Nilsson
Tid: 29-30 okt, kl. 9.30-16
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Mossgatan 1,  
Simrishamn
Kostnad: medlem 1 000 kr, övriga 
1 100 kr. Fika till självkostnads-
pris
Ta med: Eget material om du har, 
annars har kursledaren att sälja. 
Något till lunch.
Anmälan: senast 15 okt till 
tina.tenje@gmail.com
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HEMSLÖJDENS BUTIK
Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 073-82 35 439 Öppet: tis-fre kl. 11–18, lör kl. 11–15 
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se  webbshop: hemslojdeniskane.se

HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

från 13 sept har vi 
vinteröppet med för-
kortade öppettider:

tis-fre 11-16 
lör 11-15

Den fantastiska trasmattan
I vår butik hittar du trasmattor vävda av flera olika väverskor. Just 
dessa mattor är vävda av Kersti Larsson, Karen Alm och Eva Nilsson. 
Sortimentet av trasmattor i vår butik skiftar hela tiden och vi vet 
aldrig vad som kommer in i framtiden, vilket är spännande. Letar du 
efter någon särskilt matta så kan det alltså ta ett tag innan du hittar 
rätt. Det bästa är nog att förälska sig i en matta och sen hitta en plats 
för den, det brukar vara enklare än tvärtom.

Blir du sugen på att väva själv så är Monica Halléns bok I trasmat-
tans värld från A-Ö väldigt inspirerande. Den finns både i vår butik i 
Landskrona och i vår webbutik.

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

Gillet Skånska Spetsar
Lördagarna den 10 sept, 15 okt och 12 nov.

Både vana och nybörjare hälsas varmt välkomna till Vux-
enskolans lokal i Eslöv. 

För mer information och anmälan kontakta The-
rese Svensson 044 -23 81 01, 070-277 88 72 
therese.a.svensson@hassleholm.se

Gillet skånska dräkter
Årsmöte 21 augusti kl 11.30 Dansrotundan, Trollsjöpar-
ken i Eslöv i samband med Folkdansringen Skåne- Ble-
kinge och Skånedan. Kom gärna själv i dräkt! Möjlighet 
finns att visa ett hantverk typ bandvävning, bandflätning, 
knyppling, broderi mm. Tala i så fall om detta så ordnas 
bord och stol.

Sätt upp en klut från nordöstra Skåne. Kurs i Kristianstad 
lör 10 sep kl 11-15 på Vuxenskolan. 

Studiebesök hos Malmö Folkdansare, Sallerupsvägen 26 
i Malmö. Sön 25 septr kl 10-15. Anna Månsson berättar 
om inventeringen som gjorts där och visar äldre dräkter 
från samlingarna. Möjlighet ges också till att ta med egna 
projekt och sy tillsammans. 

Sy en stubb (vadderad underkjol). Kursdel 1 sön 23 okt 
kl 10-16 på Vuxenskolan i Kristianstad. 

Sy en stubb (vadderad underkjol). Kursdel 2 sön 20 nov 
kl 10-16 på Vuxenskolan i Lund.  

Kursavgift för kurserna i klutuppsättning och sy stubb är 
100 kr/gång för medlemmar och 200 kr för icke-med-
lemmar. Materialkostnad tillkommer.

Anmälan helst på mail till skanskadrakter@gmail.com  
eller annars till Anna Bärring tel 0707-315055 kvälls-
tid. Men kolla även på vår Facebook-sida Gillet skånska 
dräkter

Kurser på Svenska VävstolsMuseet
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
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. senast 29 aug

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

Charlotte Weibulldagen 2022. 
I år firas minnet av Charlotte Weibull och hennes kultur-
gärning på Möllegården, Åkarp, lördagen 27 aug. med 
heldagsprogram. Portarna slås upp kl.11 och då finns 
redan aktiva hantverkare på plats. Kl. 14 avslöjas vem 
som får årets Charlotte Weibullpris, det tionde i ordning-
en. Malmö Folkdansare dansar vid 2 tillfällen och erbju-
der publiken att prova-på. En ny tillfällig utställning finns 
på plats, med guidning flera gånger under dagen. Sena-
re på eftermiddagen ljuder folkmusik i hela trädgården. 
Restaurangen är öppen hela dagen för mat, fika och för-
friskningar.

Efterlysning 
Söker personer med anknytning till konstväverskan  
Thora Kulle från Lund.  
Kontakta Birgitta 073-626 10 15
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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. 


