
Hemslöjden i Skåne 

HEMSLÖJDS
NYTT 4/2022



 3 HemslöjdsnyttHemslöjdsnytt 2

INNEHÅLL    2

KONTAKT    3
Kontaktuppgifter till den  

skånska hemslöjdsorganisationen 

KONSULENTERNAS KOLUMN    4

AKTUELLT    5
Hemslöjdskonsulenterna informerar

KURSER    6
Fördjupningskurser arrangerade 

av hemslöjdskonsulenterna

FÖRENINGARNA    8
 Helsingborgs Hemslöjdsgille    8

Hemslöjden Malmöhus   9

MittSkånes Hemslöjdsförening   12

 Staden Malmös Hemslöjdsförening   13

Söderslätts Hemslöjdsförening   14

 Ängelholms Hemslöjdsgille   15

Östra Skånes Hemslöjdsförening  18

LITE AV VARJE  21 

HEMSLÖJDSBUTIKEN  22

SLÖJDTIPSET  23

BLI MEDLEM  24

HEMSLÖJDS
NYTT
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 
januari 2022. Material lämnas 
senast 28 november till Skånes 
Hemslöjdsförbund eller mailas till 
redaktören, se adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Malmö

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. Karin Håkansson 
karin.c.h@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@hemslojdeniskane.se

Anna-Lisa Persson, textil slöjd 
070-302 35 25 anna-lisa.persson@hemslojdeniskane.se

Kalle Forss, hård slöjd 
070-269 99 85 kalle.forss@hemslojdeniskane.se

Sofia Månsson hård slöjd, kommunikation 
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojdeniskane.se

Marita Jönsson från 1 november 
marita.jonsson@hemslojdeniskane.se

Ekonomi
Johanna Karlsson, ekonomiassistent 
johanna.karlsson@hemslojdeniskane.se

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: Poetisk text broderad av 
Monica Palmqvist. Tyget i broderiet är 
från Monicas pappas sjösäck från 1948 
Karlskrona, monterad på trä från en kis-
ta från 1820. Foto & broderi 
monicapalmqvist.se 

OBS
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deadline
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KONSULENTERNAS KOLUMN

KONSULENTERNA...
har ordet.

Just nu...
händer det så väldigt mycket på slöjdfronten 
igen. Både inom den organiserade hemslöjds-
rörelsen och i övriga slöjd- och hantverks-
världen. Det finns hos oss alla ett stort behov 
av att träffas och slöjda tillsammans igen. 
Kurser, hantverksmässor, workshops och 
utställningar... allt rullar igång igen och jag 
hoppas verkligen att det dröjer innan vi får 
uppleva en liknande situation som den vi (för-
hoppningsvis) lämnar bakom oss nu. 
   I våra lokaler i Landskrona har vi t.ex. 
många spännande utställningar inbokade. 
Först ut i vinter är Jögge Sundqvist som är 
ständigt aktuell träslöjdare från Västerbotten. 
Därefter visar vi Näver - det beresta materia-
let, en vandringutställning inhyrd av slöjdaren 
Bror Forslund och designern Kerstin Sylwan. 
Till våren kommer vi att visa virkning av Maria 

Gullberg och sommarutställningen handlar om 
smycken av smyckesdesignern Ida Liedholm. 
   Samtidigt sker det förstås mycket annat.. 
Jag har under några år arbetat intensivt 
med ett nationellt korgprojekt som Skånes 
Hemslöjdsförbund driver tillsammans med 
Sörmlands Museum (som är huvudman åt 
hemslöjdskonsulenterna i Sörmland). Projeket 
kallar vi för Korgen Lyfter eftersom syftet är 
att sätta fokus på och lyfta korg och korgkun-
skap. Kunskapen om att fläta korgar är ett av 
våra äldsta hantverk som följt oss människor 
genom hela historien och över hela jordklotet. 
En kunskap väl värd att bevara! I Sverige 
har vi en fantastiskt rik korgtradition som 
beror till stor del på att vi har ett så avlångt 
land med så varierad natur. V har i alla tider 
använt oss de material vi har i vår närmiljö 
och i Sverige har vi traditionellt använt råg-
halm, pil, ene, hassel, sälg, spån och grenar 
av gran, granrötter, granbast, björkrötter, 
näver, furuspån m.m. Vet du förresten om att 
en av världens äldsta bevarade korgar finns 
i Malmö (alltså inte fragment av, utan helt 
bevard)? Det är en mjärde (så visserligen ett 
fiskeredskap och inte en korg men ändå) av 
pil och hassel och den hittades 2006 när det 
grävdes för city tunneln. Den är i princip helt 
intakt, om än tillplattad eftersom den legat 
i lera i 7500 år. Sjutusen femhundra år! Den 
finns nu utställd på Malmö Museum så jag 
uppmanar dig att  genast gå dit och känn 
samhörigheten med ”dåtidens” slöjdare vem 
det nu var. Så väldigt mäktigt, eller hur?!
   I projekt Korgen Lyfter har vi bland annat 
producerat en vandringsutställning som nu 
turnerar runt om i landet. Den visades på 
Simrishamns Museum vintern 2021 och har 
varit så långt norrut som i Luleå. Under våren 
2023 återvänder den till Skåne och kommer 
att visas på Trelleborgs Museum (den skulle 
ha visats där redan under 2021 men fick stäl-
las in pga pandemin) under april och maj. Så 
som sagt: mycket på gång och mycket just nu! 
Jag hoppas vi ses i slöjdenvimlet under 2023!

Sofia Månsson,nhemslöjdskonsulent i Skåne
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AKTUELLT
Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

AKTUELLT

Spinnträffar
Vi fortsätter med våra spinnträffar.
Tid: 26 nov, 10 dec, 21 jan, 25 feb, 25 mars,  
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 

Ta mig till det handfasta 
– trä i vardag och folkkonst
Jögge Sundqvist / surolle
visas till19 nov, Hemslöjden i Skåne
På stolar och bänkar, askar och burkar, 
skärbrädor och slevar, ordtavlor och spik-
hästar finns mönster och ibland texter som 
ger udd och egensinne till föremålen. De 
berör både i sin funktionalitet och skulptu-
rala form som han utvecklat under fyrtio års 
slöjdande.

Läs mer om utställningen på  
hemslojdeniskane.se/surolle

Näver – det beresta materialet
10 dec–18 feb, Hemslöjden i Skåne
Näver är ett fantastiskt naturmaterial med 
stor potential som i nuläget går till spillo i 
den svenska skogsindustrin. Det har långa 
kulturella rötter men idag finns ingen 
plats för materialet i modern produktion. 
Utställningen Näver undersöker likheter och 
olikheter mellan traditioner och samtida ska-
pande i det subarktiska näverbältet i Europa 
och Asien. Här finns även historiska kopp-
lingar som skapat oväntade öar av samklang i 
formspråk och teknik på isolerade platser.

Välkommen på vernissage 10 dec! Läs mer på 
hemslojdeniskane.se/naver
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anmäl dig till kurserna på:  
hemslojdeniskane.se/kurser

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 ingen bekräftelse så skicka ett maill till kurser@hemslojdeniskane.se.

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

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. 

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

lör kl. 10-17, sön kl. 10-16
Plats: Himmelsholms kursgård, 
Himmelstorp, Förslöv
Lärare: Sune Oskarsson och 
Benjamin Holm
Kostnad: 1 900 kr
Sista anmälningsdag: 2 nov

Tälj me all about it
19-20 nov, fulltecknad

Spinna lin
Helgkurs
Lin - denna älskade spånads-
växt! De böljande blå fälten 
liknar inget annat. Kanske har 
du deltagit i 1KVM LIN och har 
eget lin att bereda, eller är du 
bara nyfiken på att lära dig. Att 
spinna lin är en rolig utmaning 
och blir fantastiskt vackert i 
alla former. Under helgen går 
vi igenom linberedning och hur 
man tar tillvara både blånor 
och långlinet. Vi pratar om 
olika linfästen och att våt- eller 
torrspinna. Det en är grundkurs 
för dig som vill ha en grund i 
att spinna lin. Det är en fördel 
om du har spunnit på spinnrock 
innan. Vi kommer även att testa 
att spinna på slända. 
Lärare: Lina Sundberg
Tid: 19-20 nov, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 2 nov

Tvistsömsbroderi
Dagkurs
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 
kursen kommer du att få möjlig-
het att titta på gamla tvistsöms 
broderier från vårt textila arkiv. 
Om du hinner får du prova på 
att brodera med olika material. 
Lärare:  Eva Berg
Tid: 12 nov, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 850 kr
Anmälan: senast 26 okt

Svepaskar
Helgkurs
Svepteknik är känt sedan sten-
åldern och svepaskar har an-
vänts som förvaringskärl under 
mycket lång tid. Svepaskar kan 
tillverkas helt täta och lämpar 
sig för att förvara matvaror i. 
Basning, svepning, beredning av 
rötter, limning av bottnar och 
falsning är moment som ingår i 
denna kurs.
Tid: 18-20 nov, fre kl. 18-21 

hon arbetar i sitt företag ”Lena 
Palenius Swedish Artstudio”. 
Hon arbetar med många olika 
textila tekniker med rötter i den 
Skånska traditionen. Framför 
allt har hon fastnat för ylle-
broderi, där hon utarbetat sin 
egen teknik av att sy på ett fritt 
måleriskt vis. Broderi som en 
egen handstil. Lena Palenius 
tilldelades 2020 Skånes 
Hemslöjdsförbunds stipendium 
i samband med utställningen 
Utvalt.

Lädersömnad
Helgkurs
Grundkurs i handsömnad i 
läder- sömnadsteknik, verktygs-
användning, färgning och ytbe-
handling och putsning av möns-
ter. Du börjar med provsömnad 
och att sy till exempel ett enkelt 
fodral eller bälte. Därefter kan 
du utveckla egna idéer genom 
att vika en modell i kartong, och 
sedan skära till lädret.
Lärare: Mikael Hellner
Tid: 28-29 jan, kl 10-16 
Plats: Hemslöjden Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 12 jan

Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 12 jan

O-kursen
Lärare: Eva Berg
Tid: Fem onsdagar under våren 
och fem under hösten, 
kl. 14-16.30 varannan onsdag
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 12 jan

Fritt yllebroderi
Helgkurs
Möt Lena Palenius 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 tyget. 
De kommunicerar, beroende på 
kulör, men också beroende på 
stygntyp. Ett stygn med kraft-
full struktur och kontrasterande 
kulör kommunicerar på ett annat 
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 penseldrag i en målning. 
Med träning formar sig din 
egna handstil, ett eget språk. 
Sömnaden kan bli föreställande 
eller abstrakt, det bestämmer du. 
På kursen undersöker vi olika 
färg- och stygnkombinationer 
och provar på att hitta din egna 
handstil genom att sy med min 
fria metod av yllebroderi.
Lärare: Lena Palenius
Tid: 28-29 jan, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 12 jan

Kursledarpresentation: Lena har 
en ateljé i Barsebäckshamn där 

Folkdräktsömnad 
vårterminen 2023
Två 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. Du kontaktar kurs-
ledaren innan kursen startar 
för att diskutera vad du behöver 
för material.

O-kursen 
Lärare: Gillis Jimheden 
Tid: sex ons 18 jan,1 feb, 8 mars, 
29 mars, 12 april och 10 maj,  
kl. 12.30-17
Plats: Bygdegården i Förslöv 
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 2 jan

L-kursen 
Lärare: Gillis Jimheden
Tid: lördagar 9.30-15. 28 jan, 
18 feb, 18 mars, 22 april och 
20 maj
Plats: Bygdegården i Förslöv 
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: senast 2 jan

Skånskt yllebroderi 2023
Två olika årskurser
Är du nybörjare får du lära dig 
hur du överför ett mönster till 
tyg, de olika stygnen som före-
kommer i skånskt yllebroderi 
och lite om monteringar. Du som 
broderat skånskt yllebroderi 
tidigare får hjälp att komma vi-
dare.Vi inspirerar varandra och 
tittar också på gamla broderier 
för att få en känsla av hur fritt 
och personligt detta folkliga 
broderi är.  

T-kursen
Lärare: Eva Berg
Tid: Fem tisdagar under våren 
och fem tisdagar under hösten, 
kl. 18.30-21 varannan tisdag

SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser
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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

Ta med: penna och papper för an-
teckningar samt förkläde, gum-
mihandskar och oömma kläder. 
Färgerna vi arbetar med är kon-
centrerade och kan färga av sig 
på kläder och händer. Material 
till en sjal ingår. Du kan köpa 
mer silke på plats om så önskas.
Anmälan: senast 2 nov till  
eva.lithell@telia.com 073-030 71 60
I samarbete med Folkuniversitetet

Nunotovning
Nunofilt är resultatet av en pro-
cess där ett vävt tyg bearbetas 
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. 
Du kan välja mellan olika sil-
kekvaliteter och linne och bland 
olika ullfärger för tovning.
Ledare: Bettina Posselt

Tid: ons 23 nov, kl 17-21
Plats: Chokladfabriken,  
Dragareg 2
Kostnad: medlem 350 kr,  
övriga 400 kr
Ta med: förkläde och en påse för 
dina alster som kan vara fuktiga. 
Material finns på plats.
Anmälan: senast 16 nov till  
birgitta.psn@gmail.com  
073-029 76 27
I samarbete med Folkuniversitetet

Medlemsaktivitet: 
Återbrukshantverk
Vi går igenom olika tekniker för 
att i hantverksmässig form åter-
bruka trasiga tyger/kläder, retur-
papper, plastförpackningar mm. 
Vi förvandlar “skräp” till nya fö-
remål – flätar korgar, väver mat-
tor, tillverkar smycken. Material 
och redskap finns på plats. Varje 
deltagare väljer själva vad de vill 
göra och tar med sig både färdiga 
och påbörjade projekt hem, samt 
material att färdigställa. Inga 
förkunskaper behövs.
Ledare: Malena Skote
Tid: lör 3 dec, kl. 11-17
Plats: Folkuniversitetet, Träd-
gårdsgatan 25
Kostnad: gratis för medlemmar 
men begränsat antal platser så 
anmälan krävs. 
Anmälan: senast 26 nov till  
annaclara_linden@hotmail.com  
042-21 19 03
I samarbete med Folkuniversitetet

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

Silkemålning och plissé
Under workshopen målar och 
plisserar du en silkesjal som 
sedan kan användas som den 
är eller bearbetas vidare inom 
nunofiltning eller för sömnad/ 
broderi. Du målar med lysande 
silkefärger som flyter ut över ty-
get och som är ljus- och tvättäkta 
efter fixering. När 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 9 nov, kl. 17.30-21
Plats: Chokladfabriken,  
Dragareg 2
Kostnad: medlem 350 kr,  
övriga 400 kr

Hemslöjden Malmöhus 

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus

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

Stina Fjelkner–Modig 
073-695 06 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.

tillsammans med vuxen
Mer info: ullamberg@icloud.com 
070-263 48 25
I Samarbete med 
Lunds stadsbibliotek 

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. 
Dogma, Hålsöm i fritt broderi, 
ATCkort/födelsedagskort, Juliga 
stygn är några av dess tekniker
Ledare: Agneta Möller
Tid: 8 nov, 6 dec, kl. 18.30-20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 100 kr för vuxen, ungdo-
mar 16-25 år betalar halv avgift.
Ingen föranmälan

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, 

Broderikafé på Limhamn
Ta med ditt broderi, köp en fika 
i kaffeautomaten och sitt ner i 
gemenskapen. Vi visar dig gärna 
om du aldrig broderat tidigare
Tid: 22 okt, 19 nov, 3 dec,  
kl. 11-13
Plats: Limhamns bibliotek, 
Odeng. 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar är välkomna 
tillsammans med vuxen
Mer info:  
ingrid.rune.carlsson@telia.com  
070-668 39 75

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 23 okt, 20 nov och 4 dec, 
kl. 13.30-15.30
Plats: växelvis Autriumgården 
eller Utsikten på Lunds stadsbib-
liotek, S:t Petra kyrkog 6 
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar välkomna 

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

Vi täljer tomtar
Vi fortsätter med våra populära 
familjeträffar där vuxna, barn 
och ungdomar täljer tillsammans 
i färskt trä. Denna gång täljs det 
tomtar.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: mån 28 nov, kl.18.30-20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: Vuxna 100 kr inkl. fika 
och material. Barn gratis tillsam-
mans vuxen, ungdom 16-25  
betalar halv avgift.
Anmälan: 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 
misson 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, ungdomar 16-25 år 

halva avgiften. Material ingår.
Material: mer info vid anmälan.
Anmälan: senast 25 nov till  
annsofie.magner@me.com

Slöjda din egen knopplist 
och smycka med karvsnitt
Kom och tillverka din egen 
knopplist och ge den ett person-
ligt utsmyckning med karvsnitt. 
Genomgång för grunderna i 
karvsnitt innan knopplisten 
smyckas….
Ledare: Bo Giliusson
Tid: 18-19 feb , kl 10-15
Plats: Hemslöjden Skåne,  
Landskrona 
Kostnad: Medlem 1 250 kr, övriga 
1 350 kr. Ungdomar 16-25  
betalar halv avgift.
Ta med: kniv, karvsnittskniv om 
ni har, ritpapper, penna och nå-
got att äta under dagen
Redskap finns att låna på plats. 
Mer info efter anmälan.
Anmälan: till  
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Klistermarmorering + 
tillverka en vacker mapp
Lär dig klistermarmorering, 
en teknik där en blandning av 
t.ex vetestärkelse och akrylfärg 
appliceras direkt på papper. Med 
hjälp av olika redskap görs se-
dan mönster med stor mångfald. 
Utav dessa vackra papper till-
verkar vi en personlig mapp.
Ledare: Ann-sofie Magnér
Tid: 11-12 mars, kl. 10-15
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Kostnad: medlem 1 250 kr,  
övriga 1 350. Ungdomar 16-25 år 
betalar halv avgift.
Material: Info vid anmälan
Anmälan: till  
annsofie.magner@me.com
073-3421854

Landskrona 
Kostnad: medlem 475 kr, 
övriga 575 kr
Anmälan: senast 4 nov till
annsofie.magner@me.com  
073-342 18 54

Änglar, änglar, änglar
Vad är en jul utan änglar…
med sirlig spets, virkade dukar, 
siden band, tyll och annan ut-
smyckning får knyppelpinnar, 
tvättklämmor , bindtråd ett 
änglaliv…
Tid: tors 24 nov, kl. 18-20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kursledare: Ann-Sofie Magnér
Ta med: linnetyg, egna vackra 
små dukar, virkade eller brode-
rade, spetsar i alla storlekar, pär-
lor, paljetter, små fina knappar, 
virkade servett ringar och knyp-
pelpinnar om ni har. Material 
finns även att köpa på plats.
Kostnad: 350 kr. Barn och ungdo-
mar gratis i sällskap med vuxen.
Anmälan: till  
annsofie.magner@me.com

AKTUELLT

Julhjärtan med ”glitterlurv” 
eller ”julpyssel hardcore”
4 dec, kl. 10-16
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MittSkånes Hemslöjdsförening

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 20 okt med tema 
sashiko, 3 nov, 1 dec, kl. 17-19
Plats: Eslövs bibliotek,  
Norreg. 9
Ingen anmälan, ingen kostnad 

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 24 okt,  
7 nov, 21 nov och 5 dec, kl. 18-21
Plats: Vinden på Kulturhuset  
Anders, Stenskogsv. 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 

MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

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

Medlemskväll med tema  
håll dig varm
Vi stickar värmande sockor, 
vantar, mössor eller sjalar. Ull 
värmer och är ett fantastiskt 
material som vi kommer att 
prata lite extra om. Vilket garn 
är lämpligt till olika projekt? Är 
du en ovan stickare hjälper vi dig 
att komma igång.
Tid: tis 8 nov, kl. 18
Plats: meddelas vid anmälan
Ingen kostnad
Ta med: garn och stickor om du 
har
Anmälan: senast 4 nov 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 

Julpyssel med familjen
Ta med barn och barnbarn så 
pysslar vi familjevis tillsammans. 
Vi finns på plats och ger tips och 
idéer. Material finns på plats.
Ledare: MittSkånes Hemslöjds-
förening
Tid: lör 3 dec, kl. 10-13
Plats: Vinden på Kulturhuset 
Anders, Stenskogsv. 2, Höör
Kostnad: 20 kr för vuxen, gratis 
för barn. Vi bjuder på kaffe, te 
och dryck, ta med något at äta.
Anmälan: senast 18 nov till  
olsson.christel@telia.com 

Julmarknad på Bosjökloster
25-27 nov är det Julmarknad på 
Bosjökloster Slott. Då kommer 
medlemmar i vår förening att ha 
ett bord där vi säljer fint hant-
verk. Kom gärna och besök oss 
och den stämningsfulla miljön. 

Staden Malmös Hemslöjdsförening

material och dess användning då 
och nu. Efter föreläsningen finns 
möjlighet att delta i en workshop 
där du själv får arbeta med ma-
terialet.
Tid: 15 nov, föreläsning kl. 18, ca 
45 minuter, workshop 19-21
Plats: Form/Design Center
Kostnad: Endast föreläsning 50 
kr, Föreläsning och workshop: 
medlem i SMH 100 kr, icke med-
lem 200 kr. Workshopen har ett 
begränsat antal platser, till före-
läsningen finns det många.
Anmälan: Endast via Tickster - 
först till kvarn gäller. Återbetal-
ning görs endast om avanmälan 
sker minst sju dagar innan eve-
nemanget!

Grannlåt i granen
Julen närmar sig och vi passar 
på att plocka fram en massa 
inspirerande material ur göm-
morna: ull och pärlor, glitter och 
papper, vackra band och garn i 
alla de färger. Av detta kan det 
bli grannlåtsdekorerade jul-
granshängen som fyllda hjärtan 
med extra allt, klassiska flätade 
stjärnor eller pimpade strutar 
att fylla till julgransplundringen. 
Vem vet – kanske slår vi även till 
med en smällkaramell!  Material 
finns på plats men om du har 
extra i gömmorna får du gärna ta 

Staden Malmös
Hemslöjdsförening

hemslojden.org/stadenmalmo

facebook.com/StadenMalmosHemslojd

Maria Vieweg ordf. 

Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

ring till att bära bäbisar i - men 
idag finns ingen plats för mate-
rialet i modern produktion. Går 
det att ändra på? Slöjdaren Bror 
Forslund och designern Kerstin 
Sylwan har med en utställning 
som mål under flera år studerat 
nävern ur olika perspektiv; 
de har undersökt likheter och 
olikheter mellan traditioner och 
samtida skapande i det sub-
arktiska näverbältet i Europa 
och Asien. Här finns historiska 
kopplingar som gör att det går 
att hitta likartade tekniker och 
formspråk på isolerade platser. 
Arbetet och utställningen är en 
hyllning till ett material som har 
både historien och framtiden på 
sin sida. Under kvällens föreläs-
ning berättar Kerstin och Bror 
allt du velat veta om näver som 

Slöjdloppis
Favorit i repris! Flera av oss har 
nog ett eller ett flertal olika slöjd-
material därhemma som inte 
blev använt när eller som det var 
tänkt. På vår slöjdloppis kan en 
sälja / byta / köpa slöjdrelaterade 
material, verktyg och litteratur. 
OBS att det endast är material 
och verktyg som får säljas, inte 
färdiga produkter.
Plats: STPLN, Stapelbäddsg.3,  
V. Hamnen
Tid: sön  30 okt, kl. 11-15
Säljare: 50 kr för platsreserva-
tion och bord, vi försöker få med 
så många som möjligt utan att 
det blir för trångt, men först till 
kvarn...! Skicka e-post till  
miann.event@gmail.com om du är 
intresserad att delta som säljare 
och vill veta mer.
Besökare: Gratis och öppet för 
alla! Tipsa gärna vänner och be-
kanta! Håll också utkik efter ev. 
ändrad / ny info på vår Facebook 
/ Instagram. Ta gärna med något 
att slöjda på eller fynda på lop-
pisen och sitt ner en stund, enkel 
fika går att köpa till självkost-
nadspris

En kväll om och med näver
Föreläsning och workshop
Näver är ett fantastiskt natur-
material med stor potential som 
i nuläget går till spillo i den 
svenska skogsindustrin. Bruket 
av näver har kulturella rötter 
långt tillbaka - det har använts 
till allt från fiske och matförva-
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Staden Malmös Hemslöjdsförening / Söderslätts Hemslöjdsförening

med det.
Tid: ons 7 dec, kl.18-21
Plats: Form/Design Center
Kostnad: Medlem SMH 100 kr, 
icke medlem 200 kr
Anmälan: Endast via Tickster - 
först till kvarn gäller. Återbetal-
ning görs endast om avanmälan 
sker minst sju dagar innan eve-
nemanget!

Tvåltillverkning
Nyfiken på att göra egen tvål? 
Då är det här inspirationskväl-
len för dig! Du får lära dig grun-
derna i hur du själv kan göra 
kallrörd tvål. Vi går genom hur 
du lätt får fram ett recept och 
hur du på ett säkert sätt rör din 
alldeles egna tvål. Vi arbetar i 
par så ta med dig bästisen eller 
grannen. Tvålen tar någon vecka 
på sig att stelna så det är bra 
om ni kan ses även efter inspira-
tionskvällen. 
Vi använder örter, micapulver 
och eteriska oljor för att ge två-
len färg och doft så vill du ha nå-
got speciellt med i tvålen ta med 
det. Annars rekommenderar vi 
att ni tar med förkläde och om du 
har en stavmixer i metall. Hand-
skar och skyddsglasögon kommer 
finnas på plats.
Tid: ons 18 jan, 18-21
Plats: STPLN, Stapelbäddsg.3, V. 
Hamnen
Ledare: Christian Svensson
Kostnad: Medlem SMH 100 kr, 
icke medlem 200 kr. 100 kr i ma-
terialkostnader tillkommer.
Anmälan: endast via Tickster - 
först till kvarn gäller. Återbetal-
ning görs endast om avanmälan 
sker minst sju dagar innan eve-
nemanget!

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

Handarbetsträff
Lottemi Pettersson lär oss 
italiensk avmaskning
Ledare: styrelsen
Tid: 20 okt, kl. 18-21
Plats: Mellang. 22 Skanör
Ingen kostnad men fika finns 
för 30 kr.

Vi fyller 10 år!!!!
Hemslöjdskonsulent Annhelen 
Olsson håller ett kort föredrag 
om skånskt yllebroderi. Har 
du möjlighet så ta gärna med 
äldre textilier för bedömning, 
Det bjuds på tårta och kaffe
Tid 22 okt, kl. 11-14
Plats: Trelleborgs museum, 
Stortorget 1
Anmälan: senast 16 okt till 
soderslattshf@gmail.com

Handarbetsträff
Ledare: styrelsen
Tid: lör 12 nov, kl. 12-14
Plats: Trelleborgs museum 
Ingen kostnad men fika finns för 
30 kr.

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 direkt via länken i din webb-
läsare. Du behöver internetupp-
koppling under hela aktivite-
ten samt en dator, surfplatta eller 
smartphone. 
Nedan finner du vilka aktivite-
ter det gäller. Vi kan lägga in fler 
workshops och träffar efterhand, 
om det finns intresse.  Välkom-
men till Ängelholms Hemslöjds-
gilles ZoomSLÖJD var du än bor! 
                                                         
Vi stöds av  

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

After school remake  
och slöjd
Till dig i årskurs 4-6 som är in-
tresserad 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 med uppehåll 
vecka 44, 3 nov
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Ingen föranmälan och ingen 
deltagaravgift.
I samarbete med Aktivitet 
förebygger, Ängelholms kommun 
och Kulturskolan.

Japansk väska  
Komebukuro Zoomslöjd
Gamla broderier, lappar, linne 
och inredningstyger; mixa tyger 
med historia och minnen och sy 
denna japaninspirerade väska. 
Sy handväska/väska för kreativa 
projekt eller en mindre festväs-
ka/smink/prylväska. Dekorera 
med sashiko broderi, sömnad & 
textiltryck.
Beskrivning och mallar till flera 
storlekar ingår i kursbrev. I 
workshopen ingår 2 kursbrev 
med beskrivningar, mallar, mate-
rialinfo, inspiration
och 2 träffar.

Spela i band

REMAKE

KULTURAFTER SCHOOL

MÅLE RIVE RKSTAD

datormusik
Street Percussion

Mer info: 
www.engelholm.se/aktivitetforebyggerSL

Ö
JD

AFTER 
SCHOOL 
KULTUR
Kulturskolan 
& Kronohäktet  
Tingstorget 
För dig i åk 4-6 
Torsdagar 
Vecka 36-46
(ej vecka 44)
Kl 15.15-16.30  
Alla är välkomna! 
Ingen avgift och 
ingen anmälan!

KULTURSKOLAN 
Ängelholms Hemslöjdsgille

m
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e

Ängelholms Hemslöjdsgille
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Ängelholms Hemslöjdsgille

inspirerar varandra och kursle-
daren visar förslag, förlagor och 
idéer!
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 4 feb, kl. 10-14.30
Kostnad: medlem 680 kr,  
övriga 780 kr
Ta fram: Gamla smycken i olika 
material, små ting du sparat, 
spetsar, band, pärlor i olika 
kvaliteter, snören, läder, kedjor, 
prismor, guld/silvertråd, sammet, 
gamla broderier, gummi, silke/
lintråd mm.
Anmälan: senast 29 jan  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Smycken
Vi skapar unika nya halsband/
armband/broscher av div små 
ting, gamla halsband, pärlor,  cy-
kelslang mm. Trenden inför 2023 
är vackra unika smycken, så vi 
börjar i februari direkt! Välkom-
men till en fantasifull dag, vi 
inspirerar varandra och kursle-
daren visar förslag, förlagor och 
idéer!
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön 5 feb, kl.10-14.30
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 680 kr,  
övriga 780 kr
Ta med: Gamla smycken i olika 
material, små ting du sparat, 
spetsar, band, pärlor i olika 
kvaliteter, snören, läder, kedjor, 
prismor, guld/silvertråd, sammet, 
gamla broderier, gummi, silke/
lintråd mm.
Anmälan: senast 30 jan
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Sashiko – Boro
Lappa, laga eller sy något nytt i 
den traditionella japanska tek-
niken.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: sön 19 feb, kl. 9.30-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 500 kr, övriga 
600 kr

Ängelholms Hemslöjdsgille

Stickkafé
Vi stickar, virkar eller vad du 
vill. Tillsammans ger vi varandra 
tips och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: tis 15 nov (obs nytt datum), 
mån 5 dec,  
tis 17 jan, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm.
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan:  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

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

Hållbara julklappar  
remake & design
Vi skapar personliga julklappar 
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 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Smycken Zoomslöjd
Vi skapar unika nya halsband/
armband/broscher av div små 
ting, gamla halsband, pärlor,  cy-
kelslang mm. Trenden inför 2023 
är vackra unika smycken, så vi 
börjar i februari direkt! Välkom-
men till en fantasifull dag, vi 

Anmälan: senast 2 nov till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Bokomslag med fönster
Vi tillverkar ett bokomslag till 
kalendern, pocketboken eller an-
teckningsboken. Omslaget klär vi 
med vackert papper och i ”fönst-
ret” monterar 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-sön 12-13, nov kl 11-15
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad exkl mtrl: medlem  
1 100 kr, övriga 1 200 kr
Material finns att köpa.
Anmälan: senast 5 nov  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Ledare: Monica Palmqvist
Tid: tis 1 nov, kl. 13-16.30
Plats: Kronohäktet, Tingstorget 
Ängelholm
Ingen kostnad. Material finns 
på plats, men ta gärna med dig 
egna kläder, t ex jeans, hoodie, 
skjorta och tyg, även annat du 
vill använda.
Anmälan: senast 31 okt till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070- 310 72 06
I samarbete med Ängelholms 
Kommun, Kultur och stad – 
allmänkultur

Rosor på ullvantar
Vi broderar rosor mm och syr 
vantar/torgvantar. Tekniker: 
Fritt broderi, sashiko, virkning 
mm. Material: Krympta stickade 
ulltröjor, t ex toktvättade plagg. 
Ull- och lingarn. Mallar på van-
tar i olika storlekar ingår.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: mån 7 och 21 nov, kl. 18-21  
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 900 kr,  
övriga 1 000 kr.
Anmälan: senast 2 nov till  
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Nålbindning
Du lär dig denna teknik från vi-
kingatiden genom och binda 
t.ex. muddar, vantar eller mössa.
Ledare: Ofelia Berg
Tid: tis 8 nov, 22 nov och 6 dec, 
kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad exkl mtrl: medlem 700 kr, 
övriga 900 kr
Ta med: Garn, som motsvarar 
Sandnes Fritidsgarn (finns bl.a. 
hos Garntanten), som är ett 
tjockt, lättovat ullgarn. Välj ett 
ljust garn, om du är nybörjare. 
Det går åt ca 100 g till en mössa. 
Nålar finns att köpa.

Sashiko + Boro + textiltryck 
Remake! Fixa favoritkläderna 
med sashikobroderi, boro och tex-
tiltryck. Förnya din garderob ge-
nom att skapa personliga plagg 
med nya detaljer. Ta med jeans, 
skjortor, klänningar, kappor och 
accessoarer. Tekniker: Broderi, 
collage och textila stämplar. Ma-
terial: Tyg, lappar och band mm 
finns att få på kursen.
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
Anmälan: senast 12 okt 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! Brodericaféet 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 Fridh 
Tid: tors 27 okt, 17 nov, 8 dec,  
19 jan, kl. 17.30-19.30
Plats: Ängelholms bibliotek.  
Obs platsen!
Kostnad: 50 kr. Fika kan köpas 
på plats.
Material finns att köpa på plats.
Anmälan: till 
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06 

Remake  
– skapa unika kläder
På höstlovet öppnar en remake-
ateljé på Kronohäktet. Vi skapar 
nya detaljer på jeans, syr om 
och förnyar kläder genom tryck, 
broderi och fransar. Workshop för 
dig i årskurs 5-9. Kom med dina 
vänner och skapa nytt! Musik 
och fika finns!

Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 15 och 29 okt, kl. 10-14, 
kursbrev skickas ut före samt 
under kursen
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
Gamla broderier, lappar, linne 
och inredningstyger; mixa tyger 
med historia och minnen och sy 
denna japaninspirerade väska. 
Sy handväska/väska för kreativa 
projekt eller en mindre festväs-
ka/smink/prylväska. Dekorera 
med sashiko broderi, sömnad 
& textiltryck. Beskrivning och 
mallar till flera storlekar ingår i 
kursbreven. I workshopen ingår 
2 kursbrev med beskrivningar, 
mallar, materialinfo, inspiration 
och 2 träffar.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: sön16 och 30 okt, kl. 10-14, 
kursbrev skickas ut före samt 
under kursen
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 1 200 kr,  
övriga 1 400 kr
Material: Tyg, vlieseline, snoddar 
och detaljer finns att köpa. Även 
möjlighet till textiltryck.
Anmälan: senast 7 okt till  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

KULTURVECKAN
EN DEL AV

WWW.ENGELHOLM.SE/KULTURVECKAN
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Ängelholms Hemslöjdsgille

Anmälan: senast 12 feb  
oxelman.marianne@gmail.com  
070-310 72 06

Krokning
Prova på krokning eller tunisisk 
virkning, som det också kallas, 
en blandning mellan stickning 
och virkning. Det är lätt och ro-
ligt och det växer snabbt. Det är 
bra, om du kan luftmaskor och 
fasta maskor.
Ledare: Max Rundgren
Tid: måndag 20 feb, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 250 kr,  
övriga 300 kr
Ta med: kroknål (lång virknål) 
om du har och garn som passar 
till.
Anmälan: senast 13 feb  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 0

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

Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane

Karin Håkansson, ordf.  
076-857 14 19 
karin.c.h@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.

Sashiko-Boro
Laga dina kläder eller sy något 
nytt. Du får lära dig grunderna 
till en användbar teknik att laga 
t ex ett par jeans eller något an-
nat plagg eller göra något nytt.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: lör 22 okt, kl 9.30-16
Plats: Studieförbundet vuxen-
skolan, Mossg.1, Simrishamn
Kostnad: medlem 450 kr, 
övriga 500 kr
Ta med: Textil att laga. Övrigt 
material tillhandahålles av kurs-
ledaren till en liten kostnad. Fika 
serveras till självkostnadspris
Anmälan: senast den 8 okt till  
tina.tenje@gmail.com

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Gräskorgsflätning
Gräskorgsflätning är en av de 
allra äldsta teknikerna för att 
tillverka korgar. Att fläta gräs-
korgar är inte bara en rogivande 
och ett kreativt handarbete, 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. 
Kursledaren lånar ut de verktyg 
som behövs för att tillverka en 
gräskorg. Materialet som behövs 
till en gräskorg ingår i priset.
Kursledare: Michael Ritter
Tid: 22 okt, kl. 10-15.30
Plats: Studieförbundet vuxensko-
lans lokaler i Hässleholm,Vallg. 1
Kostnad: medlem 700 kr, 
övriga 800 kr. Fika finns till 
självkostnadspris
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
Ta med: Eget material eller köp 
på plats. Fika finns till självkost-
nadspris.
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Mossg. 1, Simrishamn
Kostnad: medlem 1 000 kr, 
övriga 1 100
Anmälan: senast 15 okt till 
tina.tenje@gmail.com 

Pappersstjärnor
Klipp papperstjärnor inför julen! 
Kvällen blev en succe förra året.
Ledare: Veronica Jeppsson
Plats: Studieförbundet Vuxensko-
lan, Mossg. 1, Simrishamn
Tid: 1 dec, 18-21
Kostnad 150 kr, inkl fika och 
material
Ta med: Sax och om du har något 
speciellt papper du vill arbeta i. 
Anmälan: senast 15 nov till tina.
tenje@gmail.com
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Östra Skånes Hemslöjdsförening

Pilflätning
Äntligen blir det pilflätning igen 
med Ingalill Nilsson. Det är 
tänkt att vi ska fläta små kor-
gar till bröd eller något annat. 
Anmälning måste ske senast 14 
dagar innan kursstart eftersom 
pilen ska blötas.
Ledare: Ingalill Nilsson
Tid: 3 dec, 9.30–15
Plats: Ravlunda skola, 
Kyrkbacken 5, Ravlunda 
Kostnad: medlem 400 kr, 
övriga 450 kr. Material köpes  
av kursledaren.
Anmälan senast 19 nov till 
tina.tenje@gmail.com

Pappersstjärnor
Klipp papperstjärnor inför julen! 
Kvällen blev en succe i Simris-
hamn förra året.
Ledare: Veronica Jeppsson
Plats: Studieförbundet Vuxensko-
lan, Ö Vallg. 10, Kristianstad, l
Tid: 7 dec, kl. 18-21
Ta med: Sax och om du har något 
speciellt papper du vill arbeta i. 
Kostnad: 150 kr, inkl fika och 
material.
Anmälan senast 23 nov till
margareth.persson@gamil.com 
073-312 24 24

Nybörjarstickning
Vi får lära oss lägga upp maskor 
och sticka räta maskor. Kanske 
hinner vi till aviga också. Kursen 
är för de som behöver fräscha 
upp gamla kunskaper eller lära 
från början. Kursledare är Gun-
nel Kindstedt som stickat länge 
och gått många kurser i all sorts 
stickning.
Ledare: Gunnel Kindstedt
Tid: 7 dec, kl 18–21
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Mossg. 1, Simrishamn
Kostnad: medelm 150 kr, 
övriga 200 kr
Ta med: stickor nr 4 om du har 
annars får du låna. Garn ingår i 
kursavgiften.
Anmälan till senast 1 dec till 
tina.tenje@gmail.com 

Påsöm
Lär dig att brodera påsöm, det 
frodiga broderiet från Dalarna. 
Med tjockt ullgarn broderar vi de 
färgglada blommorna från Flodas 
folkdräkt. Du får lära dig grund-
teknikerna och de vanligaste 
mönsterformerna. Kursen passar 
dig som är nybörjare men även 
dig som vill fortsätta med ditt 
påsömsbroderi. Material finns att 
köpa på plats.
Ledare: Hedvig (Wendelbo-
Hansson) Fridh
Tid: 21 jan, kl. 11-16
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Ö Vallg. 10, Kristianstad
Kostnad: medlem 500 kr, 
övriga 550 kr
Ta med: sax, sybåge, ullgarn, vad-
mal, brodernålar, märkpenna.
Anmälan: senast 5 jan till 
margareth.persson@gamil.com 
073-312 24 24

Ge dina kläder nytt liv
Ta hand om dekläder du har 
istället för att köpa nytt. Lär dig 
laga, pynta, dölja fläckar etc så 
att dina favoriter kan hänga med 
ett tag till.
Ledare: Inga Jönsson
Tid: 26 jan, kl. 18-21.
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Ö Vallg. 10; Kristianstad
Kostnad: medlem 250 kr,  
övriga 300 kr
Ta med: Sax, nålar, tråd, garn 
och smålappar. Framför allt det 
plagg du vill arbeta med.
Anmälan: senast 12 jan till 
margareth.persson@ gmail.com 
073-312 24 24

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@hemslojdeniskane.se

 LITE AV VARJE

Gillet skånska dräkter
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
29 okt-1 nov Trasmattor i olika tekniker 
Marie Rolander

Anmäl dig och läs mer på vavmuseum.se

Gillet Skånska Spetsar.
Höstens program för 2022:
Kurs 15 okt och 12 nov

Program för 2023
Kurs 11 feb, 15 april, 13 maj, 16 sept, 14 okt samt 
18 nov.
Sommarkursen är vecka 30, 24-28 juli.

Både vana och nybörjare hälsas varmt välkomna 
till Vuxenskolans lokaler i Eslöv.
För mer information och anmälan kontakta 
Therese Svensson 044-23 81 01 
eller 070-277 88 72 eller 
therese.a.svensson@hassleholm.se

Ny hemsida
På hemslojdsguiden.se hittar du information om olika 
tekniker, material, redskap och verktyg inom slöjd 
tillsamms med information om utbildningar, ut-
ställningar, litteratur och inspiration.

Hemslöjdsguiden är en hopslagning och uppda-
tering av de fyra tidigare hemsidorna Slöjden i 
skogen, Textil hemslöjd, Vävstugor.se och Slöjd hål-
ler. Sajten drivs av Föreningen Sveriges hemslöjds-
konsulenter och erbjuder en samlad kunskapsbank 
för slöjdområdet. Allt material är granskat av 
ämneskunniga personer utan egna vinstintressen 
med ambitionen att sidan ska vara en tillförlitlig 
och objektiv källa.
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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

SLÖJDTIPSET!
Text och bild: Annhelen Olsson, hemslöjdskonsulent i Skåne

HEMSLÖJDEN SKÅNE AB SLÖJDTIPSET

Julbilden 2022
Att brodera Hemslöjden Skånes julbild i korsstygn 
har blivit en klassiker för många. Den första kom 
ut 1957 och vi gör fortfarande en ny varje år. Jul-
bilden 2022 är ritad av Pia Sjöstrand. Alla julbil-
derna finns till till försäljning i vår butik. Du kan 
köpa en materialförpackning som innehåller linne, 
bomullsgarn och mönster. Du kan också välja att 
endast köpa mönstret och brodera med eget tyg och 
garn. Storlekar på materialsatserna: 13×19 cm på 
Bohuslinne 14 tr/cm eller 19×26 cm på Värmlands-
linne 10 tr/cm. 
Tidigare julbilder är designade av
1957-2000 Inga Palmgren
2001-2008 Louise Vitas
2009-2010 Gunvor Johansson
2011-2016 Kristina Lindkvist
2017-2018 Gunvor Johansson
2019-2022 Pia Sjöstrand

Klä dig varmt
Nyss inkommet inför vintern är handledsvär-
marna i kläde och fårskinn med broderi av 
Wiveca Vohnsen.

Från mönster till broderi
Många som gillar att brodera funderar över om 
det går att göra ett eget mönster. Att komma 
igång kan vara svårt om man utgår från papper 
och penna. Det är lätt att det låser sig, när man 
börjar sudda och ändra. Lättare blir det om man 
byter ut pennan mot en sax.

Om du vill formge ett eget broderimönster, går 
det enkelt att klippa ut olika mönsterformer i 
kulört papper och lägga dem i olika kombina-
tioner tills du hittar ett mönster du gillar. Fota 
gärna några olika motiv och se dem på avstånd i 
din mobil, det är ett enkelt knep för att bättre se 
helheten. 

När du är nöjd och har valt ett mönster, limma 
fast formerna på ett papper. Jag använder alltid 
svart papper, eftersom jag fördrar att brodera på 
svart tyg. 

Lägg genomskinlig ritfilm ovanpå ditt mönster 
och rita av konturerna med blyertspenna. Ska du 
bara göra ett litet mönster kan du också använ-
da smörpapper. Ett större broderi med mycket 
mönster kräver ritfilm, säljs i pappershandel och 
i Hemslöjdens butik.

Lägg nu ritfilmen på ett hårt/mjukt underlag typ 
en tygklädd tretexskiva eller ett par lager av po-
rös kartong. Pricka hål i alla konturerna med en 
nål. Var noga med att hålen går igenom filmen. 
Du ska använda en kraftig, spetsig nål, inte så 
grov som en stoppnål men inte heller en broderi-
nål. Man kan sticka in änden med nålsögat i en 
kork, då blir det lättare att ha något att hålla i. 
Har du ett detaljerat mönster, pricka ofta. Har 
du raka linjer kan du pricka mer sällan.

Fäst den prickade filmen med knappnålar på det 
tyg du ska använda. Häll lite vit textilfärg på en 
assiett och stryk färgen med en styv, flat pensel 
över de prickade konturerna. Var noga så att det 
kommer färg i varje hål. Låt torka någon minut 
innan du tar bort filmen, som du nu kan rengöra 
med fuktigt papper och använda igen.

Nu har du konturerna av ditt mönster på tyget 
och du kan du börja leta färger till ditt broderi. 
Utgå gärna från den klippta förlagan. För att 
ha koll på ditt broderi under arbetets gång, ställ 
dig framför en spegel och håll upp det framför 
dig. När du ser broderiet genom spegeln kan du 
bättre se helheten, som du lätt missar då du hål-
ler på med arbetet. 



Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
 Box 1143
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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  
250–285 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. 


