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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 kostnadfritt hem i 
brevlådan.

Nästa nummer: utkommer i april 
2023. Material lämnas senast 13 
mars till Skånes Hemslöjdsförbund 
eller mailas till redaktören, se 
adress ovan.

Foton: Privata där ej annat anges.

Tryckeri: All-Media Öresund AB 
Malmö

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

HEMSLÖJDS
NYTT

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, barn och unga 
070-302 35 25  
anna-lisa.persson@hemslojdeniskane.se

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

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

Marita Jönsson, kursverksamheten 
073-684 91 50 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

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. LotteMi 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.

Hemslöjdens butik och hemslöjdskonsulenterna finns på Instagram under @hemslojdeniskane
Hela den skånska hemslöjdsorganisationen hittar du gemensamt på Facebook på hemslojdiskane

På omslaget
Maria Gullberg ställer ut på Hemslöjden i Skåne, Landskrona 
Virkningens oändliga möjligheter 4 mars - 20 maj. Läs mer på sidan 5.
Fotograf: Thomas Harrysson från boken Virka rutor, Polaris Fakta

13 MARS
deadline för nästa nummer
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KONSULENTERNA...
har ordet.

AKTUELLT
Senaste nytt från hemslöjdskonsulenterna i Skåne.

Spinnträffar
Vi fortsätter med våra spinnträffar.
Tid: 21 jan, 25 feb, 25 mars, 22 april, 27 maj. 
kl. 11–14
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Är du intresserad av att vara med på mail-listan för 
spinnare hör av dig till hemslöjdskonsulent  
anna-lisa.persson@hemslojdeniskane.se 

Vad händer när ingen längre kan?
Så var rubriken på den nordiska konferens som 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund ar-
rangerade i slutet av november 2022. Ja, det handlar 
förstås om slöjden och slöjdkunnande. I hela mänsk-
lighetens historia har vi överlevt och lärt från tidigare 
generationer. Emellanåt har någon varit extra finurlig 
och funnit på fiffigare lösningar eller träffat på någon 
från en annan kultur där de gjort på annat vis och på 
så sätt har kunnandet utvecklats. 
   Att föra kunskaper vidare till närmsta generatio-
nen är inte alltid lätt. Vi har inte alltid tålamod med 
varandra. Farmor slussade mig in i luftmaskornas 
fascinerande värld och Märta, där mamma växte upp, 
introducerade mej till knypplingens magi. Jag gav 
mig upp på en av vävpallarna där hemma men mam-
mas åsikter om resultatet, var inte så uppmuntrande.
   I Sverige har vi möjlighet att gå en hantverksutbild-
ning om vi vill prova på eller fördjupa oss i ett mate-
rial eller teknik. Jag har utlyst mitt grundår i vävning 
på Gamleby Folkhögskola som det bästa året i mitt 

liv! Tack, Anna-Britta Brandhorst och Elisabeth 
Johansson, våra lärare! Det var bättre än den bästa 
semester, upplevelsemässigt.
   Jag fick bland annat lära mig att spinna på slända 
där och vill knyta an till rubriken: Vad händer när 
ingen längre kan och då i mitt eget släktled. Min 
mamma kunde inte spinna, min mormor tveksamt 
men troligtvis min farmor. Och dessförinnan ALLA 
kvinnor så långt bak i släktleden jag skulle kunna gå. 
Och nu kunde jag! Jag hade plockat upp och lagat den 
kedja av kunskap som lett fram till att mina släkt-
led hade överlevt; att kunna göra en tråd. Värdefull 
kunskap som idag inte gör mig rik på pengar, men 
förenar mig med mina anmödrar med en förunderlig 
känsla.
   I min roll som hemslöjdskonsulent - och nu som 
kursansvarig här i Skåne - ska jag försöka förval-
ta uppdraget tillsammans med kollegorna på bästa 
sätt. Vi vill fortsätta erbjuda er kurser som ger både 
grundkunskaper och fördjupning. En del är för vuxna 
och barn tillsammans. Hör gärna av er med förslag!
   Jag vill uppmana er som slöjdar: visa en yngre per-
son i din närhet vad du håller på med. Berätta vad du 
har för redskap, hur materialet ska vara och hur  man 
gör - för din hands kunskaper vidare. Kanske sår du 
ett frö? Kanske bildas en ny länk i kedjan.

Marita Jönsson, textil hemslöjdskonsulent  
med ansvar för kursverksamheten

Sverige har sedan 2006 påbörjat ett arbete med 
att trygga våra kunskaper och traditioner, det vi 
kallar vårt immateriella kulturarv. Regeringen har 
gett Institutet för Språk och Folkminne (ISOF) 
ansvaret för arbetet. På den nordiska konferensen 
som Maritas ledare ovan hänvisar till, Preserving 
skills for the future - maintaining knowledge 
chains, berättade Finland, Norge och Sverige hur 
de har påbörjat uppdraget, på lite olika sätt. Dessa 
tre länder har ratificerat UNESCOs konvention om 
bevarande av det immateriella kulturarvet. 
I Sverige är det ISOF som fått regeringens upp-
drag att samla in och samordna arbete med 
Levande traditioner. Arbetet är uppdelat i fem 
noder där Nämnden för hemslöjdsfrågor är en 
expertmyndighet som är ansvarig för Traditionell 
hantverkskunskap. Läs mer på isof.se

En del av Region Sörmland

Skånes Hemslöjdsförbund

FLÄTAT
BUNDET
VRIDET

Älskadekorg
En utställning om korgens  historia,   
framtid och vårt förhållande till ett  

av världens äldsta hantverk.

Trelleborgs Museum, 1 april–28 maj 2023

 

Älskade korg!
1 april–28 maj Trelleborgs museum
Under april och maj visar Trelleborgs museum vand-
ringsutställningen Älskade korg! som lyfter korgen 
utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande och 
historia. I utställningen visas en stor mängd nytill-
verkade korgar, material och korgbindningstekniker 
från olika delar av Sverige tillsammans med korgar 
ur Trelleborgs Museums samlingar. Läs hela utställ-
ningsprogrammet på hemslojdeniskane.se
1 april vernissage: Korgslöjdare i arbete, vis-
ning av utställningen av Hemslöjdskonsulent 
Sofia Månsson och föremålsansvarig Åsa Bill från 
Trelleborgs Museum.
27-28 maj Korgfestival: Korgparad, korgrådgiv-
ning, föredrag, filmvisning, försäljning och korgslöj-
dare i arbete. 

Älskade korg! är ett samarbete mellan Trelleborgs 
museum,  Skånes Hemslöjdsförbund och Sörmlands 
Museum.

Virkningens oändliga möjligheter
4 mars - 20 maj
Äntligen är det dags för en utställning om virkning! 
Och under våren kommer Maria Gullberg till oss 
för att visa en del av sina nyskapande alster. Maria 
Gullberg är utbildad på Konstfack 1989, Stockholm, 
och den ledande förnyaren av virkningen i Sverige. 
Hon har utvecklat en rad nya tekniker och experi-
menterat fram nya och spännande strukturer och 
mönster, ofta i ett stramt grafiskt formspråk. 
Vernissage:  4 mars kl. 11-15. Maria Gullberg kom-
mer att hålla ett föredrag. Anmälan till det kommer 
att annonseras på vår hemsida, på Instagram och i 
nyhetsbrev. Håll utkik! 

Barbro Nybergs Hemslöjdsstipendium
på 15 000 kr tilldelas 2023 Anita Söderlind, Yngsjö. 
Anita tilldelas stipendiet för sitt djupa och långa en-
gagemang inom skånsk folkdräkt. Utdelning skedde 
på Konsthallen på Regionmuseet i Kristianstad den 
4:e dec.
Läs hela motiveringen på 
hemslojdeniskane.se/anita-soderlind 
BG till Barbro Nybergs minnesfond: 5501-5036 märk 
Barbro Nyberg
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KURSER
Här presenteras de kurser som arrangeras av hemslöjdskonsulenter i Skåne.

Anmälningar
Du anmäler dig på hemslojdeniskane.se/kurser. När du gjort din an-
mälan får du inom någon minut en bekräftelse på att vi tagit emot 
din anmälan. Får du ingen bekräftelse så hör av dig till  
marita.jonsson@hemslojdeniskane.se 

Anmälan är bindande, övriga anmälningsvillkor finns på  
hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. Du som är medlem i en hem-
slöjdsförening 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.

Folkdräktsömnad 
med Gillis Jimheden
terminskurs, fulltecknade

Skånskt yllebroderi
Årskurs, VT 2023, HT 2023 
T-kurssen
Är du nybörjare får du lära dig hur 
du överför ett mönster till tyg, de 
olika stygnen som förekommer 
i skånskt yllebroderi och lite om 
monteringar. Du som broderat 
skånskt yllebroderi tidigare får 
hjälp att komma vidare.Vi inspi-
rerar varandra och tittar också på 
äldre broderier för att få en känsla 
av hur fritt och personligt detta 
folkliga broderi är.  
Lärare: Eva Berg
Tid: Fem tisdagar under våren 
och fem tisdagar under hösten, kl 
18.30 - 21 varannan tisdag
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 3 300 kr
Anmälan: snarast

Fritt yllebroderi
28-29 januari, fulltecknad

Lädersömnad
28-29 januari, fulltecknad

Fläta mindre väskor i 
näver
Endagskurs
Lär dig fläta näver med form-
givaren Kerstin Sylvan och 
Bror Forslund, som producerat 
utställningen Näver, det beresta 
materialet, se mer under aktu-
ellt. Kursens innehåll mynnar ut i 
mindre väskor, till exempel en mo-
bilväska eller en plånbok. Näver 
räknas som ett spillmaterial från 
skogen. Det är helt förnybart och 
går med rätt kunskap att skörda 
utan att skada björken. Nävern är 
flexibel, stark, antibakteriell och 
har använts till allt ifrån bygg-
material, matförvaring, dekora-
tion och de senaste åren har flera 
formgivare/designers fått upp 
ögonen för bredden av använd-
ningsområden så nya produkter 
har utvecklats.
Lärare: Bror Forslund och 
Kerstin Sylwan
Tid: 18 februari, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 900 kr
Anmälan: senast 1 feb

Folkdräktssömnad
VT 2023
Under fem träffar djupdyker vi i 
den folkliga dräktsömnaden för 
att hämta inspiration. Påbörja 
en ny del till din dräkt eller låt 
inspirationen flöda och skapa en 
egen dräktdel att bära när helst 
du vill. Livstycke, väst, kjol eller 
byxa. Eller varför inte en skjorta 
eller särk? 
Lärare: Maja Satz 
Tid: Fem onsdagskvällar, varan-
nan vecka, med start 8 mars, kl. 
18-20.30.
Plats: Stockamöllan
Kostnad: 1 700
Anmälan: senast 15 feb

Skånskt yllebroderi
Helgkurs
På kursen lär du dig de stygn, 
bottensömmar, mönsterformer 
och material som används i det 
skånska yllebroderiet. Den passar 
både för dig som är nybörjare och 
dig som broderat tidigare. 
Kursinnehåll: Historik, möns-
teröverföring och montering.
Möjlighet att köpa material av 
kursledaren.
Lärare: Kristina Persson
Kostnad: 1 700 kr
Tid: 11-12 mars, kl. 10.15-15.45 
Plats: Kulturen i Lund
Anmälan: senast 17 feb
I samarbete med Kulturen i Lund.

Slipa dina eggverktyg
Helgkurs
Lär dig slipa, bryna och strigla 
dina eggverktyg. Om du har gamla 
verktyg liggandes hemma så tar 
du med och gör i ordning dem. 
Till exempel  slitna eller på annat 
sätt skadades hyvlar, stämjärn, 
skölpar, knivar, saxar, sekatörer, 
grensaxar, svarvstål, bildhuggar-
järn och yxor. 

Lärare: Benjamin Holm
Tid: 11-12 mars, kl.10-16 
Plats: Himmelsholms kursgård, 
Himmelstorp, Förslöv
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: 17 feb
För boendemöjligheter med själv-
hushåll se himmelsholm.se

Tvistsömsbroderi
Endagskurs
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 medeltiden. I Skåne 
broderades det mycket tvistsöm 
och under kursen kommer du att 
få möjlighet att titta på äldre tvist-
sömsbroderier från vårt textila 
arkiv. Om du hinner får du prova 
på att brodera med olika material.  
Lärare: Eva Berg
Tid: 18 mars, kl 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 850 kr
Anmälan: 24 feb

Broderi och tryck
Helgkurs
På kursen kombineras enkla 
textiltrycksmetoder med brode-
ri. Första dagen trycker vi block-, 
stämpel- och schablontryck på 
bomulls- och linnetyger. Andra 
dagen broderar vi på tygerna 
vi tryckt. Vi gör mönster, bilder 
eller broderar text med förstygn, 
efterstygn, kedjestygn, korsstygn, 
pärlor och paljetter.  De tryckta 
och broderade tygerna passar bra 
att använda till tygkassar, tavlor, 
kuddfodral och andra inrednings-
textilier och accessoarer. Kursen 
passar både nybörjare och den 
som är mer erfaren och har brode-
rat och tryck tidigare.
Lärare: Lena Håkansson
Tid: 15-16 april, kl. 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskona
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: Senast 31 mars

Kom igång och tälj!
Helgkurs
En rolig och inspirerande grund-
kurs i täljning där vi börjar enkelt 
och ökar på svårighetsgraden allt 
eftersom. Kursen passar också 
dig som är lite mer van att tälja. 
Du får lära dig tälja med kniv och 
yxa i färskt trä. Andra verktyg och 
redskap som du också kommer att 
använda är spräckjärn, bandkniv, 

täljhäst och japanska dragsågar. 
Vi går igenom täljtekniker som oli-
ka knivgrepp, klyvning, kapning, 
materialkännedom och formens 
betydelse för föremålet samt enk-
lare ytbehandling. Verktyg, red-
skap och material finns på plats.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 15-16 april, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 31 mars

Fågelskålar
Helgkurs
Med hjälp av handverktyg täljer 
vi fågelformade skålar och kåsor, 
en äldre variant av dryckeskärl. 
Du får kännedom om olika slags 
knivar och hur de används, hur 
funktion och form påverkar 
formgivningen samt olika träslags 
egenskaper Vi går också igenom, 
torkning, ytbehandling, dekore-
ring och historik. 
Lärare: Sune Oskarsson
Tid: 29-30 april, kl. 10-16 
Plats: Himmelsholms kursgård, 
Himmelstorp, Förslöv
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 11 april
För boendemöjligheter med själv-
hushåll se himmelsholm.se

Anmäl dig till kurserna på: 
hemslojdeniskane.se/kurser

FLÄTA NÄVER TVISTSÖMSBRODERI KOM IGÅNG OCH TÄLJ
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Fläta gräskorgar
Att fläta gräskorgar är ett rogivan-
de och kreativt handarbete och ni 
utgår från det gräs som vanligtvis 
finns runt omkring oss som ängs-
gräs, starr och tåk, fast i torkat 
tillstånd. Att känna gräset med 
fingrarna och doften av de torkade 
växter som ni arbetar med är en 
särskild upplevelse. Kursledaren 
slår gräset med lie vid sin gård och 
förutom gräs behövs en särskild 
nål och snöre av jute, hampa, sisal, 
ull eller bomull. Verktyget lånas 
ut under kursen. Nålen samt ett 
läderfodral finns att köpa på plats.
Lärare: Michael Ritter
Tid:  6  maj, kl 10-16
Plats: Hovdala Slott
Kostnad: 850 kr
Anmälan: Senast 5 maj
I samarbete med Hovdala Slott.

Fläta pil till din utemiljö
Helgkurs
Fläta det du behöver till din träd-
gård/balkong – klätterstöd till 
störbönor/luktärter, pionstöd, 
små kryddkorgar utan botten, 
rabattkanter, mm. Vi flätar i lite 
stadigare, segtorkad pil som odlas 
i Skåne.
Du får lära dej några olika bra 
flätningstekniker, så du kan fläta 
vidare hemma, efter kursen.
Lärare: Eva Persson
Tid: 6-7 maj, kl. 10-16
Plats: Trelleborgen, Trelleborg
Kostnad: 1 700 kr

Anmälan: Senast 14 april
I samarbete med Trelleborgs 
Museum

Fläta pil till din utemiljö
Helgkurs
Fläta det du behöver till din träd-
gård/balkong – klätterstöd till 
störbönor/luktärter, pionstöd, 
små kryddkorgar utan botten, 
rabattkanter, mm. Vi flätar i lite 
stadigare, segtorkad pil som odlas 
i Skåne.
Du får lära dej några olika bra 
flätningstekniker, så du kan fläta 
vidare hemma, efter kursen.
Lärare: Eva Persson
Tid: 13-14 maj, kl. 10-16
Plats: Hovdala Slott, Hässleholm
Kostnad: 1 700 kr 
Anmälan: senast 21 april
I samarbete med Hovdala Slott.

Kursledarpresentation
”Jag har flätat pil till min och 
andras trädgårdar i himla massa 
år…och haft kurser/workshops 
lika länge. Använder också gärna 
material som finns till hands i 
trädgården…kvistar från träd-
beskärningen, sly, humle… Mina 
kurser vänder sig till både nybör-
jare och till dem som vill vidare-
utveckla sig.”   evap.nu

Halmlöb
Helgkurs
Löbbindning, eller spiralbindning 
är en teknik som används vid 
tillverkning av korgar, förvarings-
kärl, bikupor, halmskor, m.m. 
Tekniken har varit särskilt vanlig 
i Skåne och på Jylland. Knippen 
av halm binds samman, varv efter 
varv, med hjälp av skenor i pil, 
hassel eller rotting. På kursen får 
du börja med att binda ett enkelt 
kärl av halm med pilskenor. Under 
kursen har du tillgång till färdig-
kluvna skenor som du bara fin-
hyvlar, men du får  också lära dig 
att göra skenorna från grunden – 
klyva och hyvla dem.
Lärare: Steen H Madsen
Tid: 13-14 maj, kl. 10-16
Plats: Trelleborgs museum
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 21 april
I samarbete med Trelleborgs 
Museum

Virka rutor till plädar, 
kläder, väskor, mattor 
och mycket mer
Helgkurs
En ruta är ett litet virkprojekt, lätt 
att ha med sig och mycket använd-
bar. När du sätter ihop flera och 
bildar rapporter uppstår magi. Du 
kan virka vad som helst i rutor! 
Rutor kan vara något för nybörja-
ren, men också bli ett mästarprov. 
Under kursen får du lära dig att 

virka olika typer av rutor, allt från 
den klassiska mormorsrutan till 
mer avancerade rutor i till exem-
pel mosaikvirkning. Här finns ru-
tor att virka som du aldrig har sett 
maken till! Alla kan sättas ihop för 
att skapa olika mönster. En viss 
virkvana rekommenderas för att 
kunna tillgodogöra sig kursen. 
Lärare: Maria Gullberg
Tid: 20-21 maj, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 28 april
’
Kursledarpresentation 
Maria Gullberg är verksam inom 
virkning som formgivare och 
inspiratör med både kurser och 
utställningar. Under perioden 4 
mars - 20 maj visas utställning-
en Virkningens oändliga möj-
ligheter på Hemslöjden i Skåne. 
Möjligheterna är oändliga. Gå 
gärna in på hennes konto på 
Instagram @maria_gullberg

Halmflätning
Helgkurs
Att fläta med fibrer eller strån från 
olika växter förekommer i många 
av världens länder. I Sverige och 
särskilt i landskapet Dalsland fick 
halmflätning och hattsömnad av 
handgjorda flätor stor ekonomisk 
betydelse i mitten av 1800-talet. 
Upptäck under kursen den guld-
glänsande råghalmens möjlighe-

Sommarkurser 
OBS Anmälan öppnar  
1 feb, kl. 9
Läs mer om sommarkursernas 
innehåll och upplägg på 
hemslojdeniskane.se/kurser 

Askar och brickor i 
svepteknik
med Helena Åberg 17-21 juni, 
Landskona

Yllebroderi 
med Eva Berg, 26-30 juni, 
Landskrona

Tälja fåglar
 med Frank Egholm, vux-
en och barnkurs, 27-29 juni, 
Landskrona

Pilkorgsflätning I 
med Steen H Madsen, 3-7 juli, 
Landskrona

Väv flamsk
med Marianne Asp, 3-7 juli, 
Landskrona

Pilkorgsflätning II 
med Steen H Madsen,  
10-14 juli, Landskrona

Träsvarvning enligt 
skärsvmetoden 
med Åke Landström 10-14 juli, 
Landskrona

Skånska konstväv-
nadstekniker
med Gunvor Johansson,  
24-28 juli, Landskrona

Grundkurs i vävning
med Inga Jönsson,  
31 juli - 4 aug + ytterligare 3 
dagar i aug, Landskrona

ter! Du lär dig några tekniker att 
fläta som sjufläta, uddfläta och 
zig-zagfläta. Efter kursen kan 
du på egen hand forma och sy 
dina flätor till fat, skål eller hatt 
beroende på hur långa dina flätor 
blivit. Under kursen får du även 
pröva på att rensa halm. Inga för-
kunskaper krävs.
Lärare: Kerstin Axell
Tid: 20-21 maj, kl. 10-16
Plats: Hemslöjden Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 1 700 kr
Anmälan: senast 28 april

Kursledarpresentation
Kerstin Axell började skapa hattar 
i olika material 1994 efter kurser 
på Tillskärarakademin i Göteborg, 
Stenebyskolan och Sätergläntan. 
Under en kurs på Halmens Hus 
i Bengtsfors1996 flätade Kerstin 
för första gången med halm från 
svedjeråg och har därefter sytt 
många halmhattar i olika former 
och kombinationer av halmflätor. 
Kerstin beskriver hattskapandet 
som ett spännande äventyr när 
rågens strån förvandlas till flätor 
som sedan sys samman till per-
sonliga föremål, kanske en hatt. 

Anmäl dig till kurserna på: 
hemslojdeniskane.se/kurser

FLÄTA GRÄSKORGAR FLÄTA PIL UTE HALMLÖB VIRKA RUTOR HALMFLÄTNING

Kurser
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FÖRENINGARNA
I Skåne finns sju lokala hemslöjdsföreningar, geografiskt föredelade över regionen. Läs på 
sista sidan om vad det innebär och hur du gör för att bli medlem.

Slöjdkafé
Vi stickar eller slöjdar annat på 
Stadsbiblioteket i Helsingborg. 
Kom och inspirera och låt dig 
inspireras av andra slöjdintresse-
rade. 
Tid: tis 24 jan, ons 15 feb, tors 9 
mars, mån 27 mars, tis 18 apr, 
ons 10 maj, kl. 17-19

Sticka vridet
Du lär dig sticka en halsduk med 
3D-effekt. Förbered inför kursen 
genom att sticka en fyrkant. Lägg 
upp 28m och sticka resår 1r, 1a 
tills du har en kvadrat, maska inte 
av. Använd lite grövre garn och 
raka stickor. Du behöver också 
fem strumpstickor, en storlek 
större.
Ledare: Pia Christiansson
Tid: mån 30 jan, kl. 18-21
Plats: Folkuniversitetet, 
Trädgårdsg 25
Kostnad: medlem 100 kr, 
övriga 200 kr 
Anmälan: senast 23 jan till 
eva@pamp.se 070-222 14 71
I samarbete med Folkuniversitetet

Föredrag: Kris och 
kläder
Lottagrått eller glitter, om mode 
under andra världskriget. 
Under andra världskriget uppma-
nade såväl modetidningarna som 
statliga informationsbroschyrer 
svenskarna att laga och lappa för 
nationens skull. Var det bäst att 
klä sig i allvarsbetonade och mili-
tärinspirerade plagg för att bejaka 
tidsandan? Eller kunde glitter och 
färg ge hopp om framtiden? Vilka 
paralleller kan vi dra till dagens 
kristider?
Föredragshållare: Emma 
Severinsson, lektor i modeveten-
skap, Lunds universitet
Tid: ons 15 feb, kl. 18-19
Plats: Stadsbiblioteket, Café 
Birger
I samarbete med Stadsbiblioteket

Färga ullgarn med 
syrafärg
Vi färgar ullgarn till olika nyanser 
med syrafärg. Vi har färgen, du tar 
med garnet. Färga nytt garn eller 
passa på att färga över garn som 
du inte är nöjd med.
Ledare: Mari Lindh
Tid: lör 11 feb, kl. 10-15
Plats: Fredriksdal
Kostnad: medlem 300 kr, 
övriga 400 kr
Anmälan: senast 4 feb till 
eva@pamp.se 070-222 14 71
I samarbete med Helsingborgs 
museum

Grannlåtsbroderi
Grannlåtsbroderi är ett fritt bro-
deri som sys på kläde eller vadmal 
och dekoreras med applikationer 
samt band, pärlor, paljetter och 
vackra stygn. Allt i en skön bland-
ning. Grannlåtsbroderi syddes 
förr på folkdräkter och skulle vara 
överdådigt och pråligt. Vi brode-
rar med liv och lust och låter det 
synas i broderiet. Broderiet kan 
bli ett fodral, väska, smycke eller 
kanske en kudde. På kursen går vi 
igenom historia och broderar till-
sammans. Kursen passar både för 
dig med förkunskaper samt ovana 
brodöser.
Ledare: Hedvig Fridh
Tid: lör 4 mars, kl. 11-16
Plats: Folkuniversitetet, 
Trädgårdsgatan 25
Kostnad: medlem: 300 kr,  
övriga 400 kr
Ta med: Eget garn om du har, 
det kan vara ullgarn med varie-
rande tjocklek, bomullsgarn, tråd 
med glitter, knyppeltråd etc. Sax, 
broderinålar, band, knappar, pär-
lor, paljetter. En bit kläde om du 
har. Material finns annars att köpa 
på plats. Vi kommer att ha ett bord 
där du kan lägga broderimaterial 
som du vill dela med dig av. Ofta 
har vi mer än vi själva behöver.
Anmälan: senast 25 feb till 
annaclara_linden@hotmail.com 
042-21 19 03
I samarbete med Folkuniversitetet

Helsingborgs Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborg

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

Marie-Louise Mader 
070-648 12 23

Instagram @helsingborgshemslojdsgille

Årsmöte och föredrag
Tid: ons 8 feb, kl. 18-20
Föreläsning med hemslöjd-
skonsulent Kalle Forss som 
berättar om projektet Hör och 
Gör som precis har blivit avslu-
tat. Tillsammans med kollegor 
i de södra regionerna under-
söktes olika sätt att föra in 
berättandet i slöjd tillsammans 
med barn. Han kommer att 
redovisa de resultat som kom 
fram och hur de kan användas 
inom olika hemslöjdsverksam-
heter, till exempel i arbetet med 
Hemslöjd och hälsa.
Plats: Stadsbibliotekets hörsal
Efter föreläsningen tar års-
mötesförhandlingarna vid. Vi 
avslutar kvällen med ett lotteri. 
I samarbete med 
Stadsbiblioteket

En kväll med trådslöjd
Trådslöjd, luffarslöjd eller trådt-
jack, är en gammal teknik. Genom 
att arbeta med tänger formar du 
metalltråd och skapar på så sätt 
ett föremål. Du får tips och råd 
för hur du sätter ihop olika trådar 
till hållbara föremål som skålar, 
ljusstakar, krokar eller varför inte 
dekorativa  blomsterpinnar till 
påskgruppen.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tors 16 mars, kl. 18-21
Plats: Folkuniversitetet, 
Trädgårdsgatan 25
Kostnad: medlem 300 kr, 
övriga 400 kr
Anmälan: senast 9 mars till 
birgitta.psn@gmail.com  
I samarbete med Folkuniversitetet

Tenntrådsarbete
Vi syr ett enkelt tenntrådsarm-
band. Tenntrådsbroderi är en 
teknik som varit utbredd hos 
samerna sedan 1600-talet. Inga 
förkunskaper krävs.
Ledare: Marie- Louise Mader 
Tid: mån 17 april, kl. 17-21
Plats: Folkuniversitetet, 
Trädgårdsgatan 25
Kostnad: medlem 300 kr, övriga 
400 kr. Material till ett armband 
av renskinn med en dubbel trefläta 
ingår, visst extramaterial kan  
köpas av ledaren.
Anmälan: senast 11 april till 
annaclara_linden@hotmail.com 
042-21 19 03
I samarbete med Folkuniversitetet

Helsingborgs Hemslöjdsgille Helsingborgs Hemslöjdsgille
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kommer efter anmälan.
Anmälan: till 
annsofie.magner@me.com 

Slöjda en knopplist och 
smycka med karvsnitt
Kom och tillverka din egen knopp-
list och ge den ett personligt ut-
smyckning med karvsnitt.
Genomgång för grunderna i karv-
snitt 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 och penna. 
Redskap finns att låna på plats. 
Mer info efter anmälan.
Anmälan: till 
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

Lär dig sticka, stickkurs 
för alla åldrar
Vi lär oss en enkel uppläggning, 
räta och aviga maskor. Sticka 
fram- och tillbaka eller runt. 
Hur vi fångar en tappad maska 
mm. För vuxna och ungdomar/
barn som vill lära sig och sen våga 
sig ut i denna spännande värld. 
Ledare: Christina Hallberg

Tid: 25 feb, kl. 10-15
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 750 kr, övriga 
850 kr, barn gratis i vuxens säll-
skap, ungdomar 16-25 betalar halv 
avgift
Ta med: grova stickor, 
strumpstickor och/eller rund-
sticka och passande garn, mått-
band och sax
Anmälan: senast 19 feb till 
chrishallberg@hotmail.com  
070-9646997

Flerfärgsstickning
Du använder det bland an-
nat i Fair Isle-, Bohus- och 
Bingestickning. Vi går igenom 
teknik och hjälpmedel, dominans 
mm.
Ledare: Christina Hallberg
Tid: 26 feb, kl. 10-15
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 750 kr,  
övriga 850 kr
Ta med: Strumpstickor och/eller 
rundsticka och passande garn i 
två kontrasterande färger, mått-
band och sax. 
Anmälan: senast 19 feb till  
chrishallberg@hotmail.com  
070-964 69 97 

Lappa, laga, remake
Ta hand om de kläder du redan 
har och låt dina favoritkläder få 
ett längre liv.
Du får tips om och lär dig hur du 
kan laga, dölja fläckar, dekorera 
och förnya dina plagg.
Extra material finns till självkost-
nadspris.
Ledare: Ingrid Holmqvist 
Nilsson
Tid: tis 21 mars och 18 april, kl. 
18.30-21
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 350 kr, övriga 
450 kr, barn gratis tillsammans 
med vuxen, ungdomar 16-25 beta-
lar halv avgift 
Ta med: sax, nålar, sytråd, bro-

derigarn, garn, spetsar, knappar, 
små tyglappar och självklart 
plagget du vill laga.
Anmälan: till
annsofie.magner@me.com

Skärtorsdag
Vi fortsätter med våra populära 
familjeträffar där vuxna, barn och 
ungdomar täljer tillsammans.
Det blir bl.a blomsterpinnar, pota-
tisstickor, knopplist, pennor, skaft 
till bl.a virknålar eller ta med 
redan påbörjade alster.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: tors 16 feb, 9 mars, 30 mars, 
20 april, 11 maj, kl. 18.30-20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona 
Kostnad: 100 kr/tillfälle, inkl. 
material. Barn gratis i vuxens 
sällskap, ungdomar 16-25 betalar 
halv avgift
Anmälan: till 
annsofie.magner@me.com

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus

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

Stina Fjelkner–Modig 
073-695 06 42 
fjelkner-modig@telia.com

Instagram @hemslojdenmalmohus 
Facebook facebook.com/hemslojdenmalmohus

Årsmöte
Medlemmarna i föreningen 
Hemslöjden Malmöhus kallas 
härmed till årsmöte. Motioner 
och förslag ska vara styrelsen 
till handa senast 23 februari. 
De medlemmar som anmäler 
sig till mötet deltar även i drag-
ningen i föreningens lotteri av 
presentkort till Hemslöjdens 
butik.
Tid: tors 23 mars. Insläpp från 
kl 17.00, möte kl 17.30
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Program: Möte, lotteri, fika 
och föredrag där Inger Ohlsson 
beskriver spedetröjan och dess 
kulturhistoria.
Anmälan: senast 9 mars till 
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

Hantverkskafé i 
Staffanstorp
På Staffanstorps bibliotek 
hantverkar vuxna tillsammans 
med ungdomar och barn. 
Vi lär och inspireras av varann!  
Tag med stickning, virkning, bro-
deri, luffarslöjd eller annat hant-
verk. Vill du prova på finns här lite 
material och verktyg.
Tid: 24 jan, 7 feb, 21 feb,  7 mars, 
21 mars, 4 april och 18 april
Plats: Staffanstorps bibliotek, 
Torget 1
Ingen kostnad, ingen anmälan.
Mer info: 
chrishallberg@hotmail.com 
070-9646997
I samarbete med Staffanstorps 
bibliotek. 

Mjukslöjdstisdag
Här kan du sticka, virka, brodera 
eller göra klart något som du be-
höver hjälp med.
Ledare: Agneta Möller
Tid: 31 jan,  21 feb, 14 mars, 4 
april, 25 april, 16 maj, kl.18-20
Plats: Hemslöjden Skåne, 
Landskrona
Kostnad: 100 kr, ungdomar
 16-25 betalar halv avgift
Ingen anmälan

Makramékurs 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, nyck-
elringar, bonader och väskor. Det 
behövs inga förkunskaper. 
Ledare: Karolin Wagner
Tid: 11-12 feb, 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 

Broderikafé på Limhamn
Ta med ditt broderi, köp en fika i 
kaffeautomaten och sitt ner i ge-
menskapen. Vi visar dig gärna om 
du aldrig broderat tidigare
Tid: lör 21 jan, 25 feb, 18 mars, 
15 april och 6 maj, kl. 11-13
Plats: Limhamns bibliotek, 
Odengatan 43
Ingen kostnad.  Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar är välkomna 
tillsammans med vuxen
Mer info: 
ingrid.rune.carlsson@telia.com 
070-668 39 75

GarnGille i Lund
Garn kan användas till mycket. Vi 
som gillar garn ses och inspirerar 
varandra . Ta med ditt projekt: 
broderi, stickning, virkning, 
knyppling, bandvävning, spinn-
rock, slända, lappa &laga. Sitt ner 
och jobba på det, samtidigt som du 
kan få tips på något nytt garnpro-
jekt. 
Tid: sön 29 jan, 19 feb, 19 mars 
och 16 april,  kl. 13.30-15.30
Plats:  växelvis Atriumgården 
eller Utsikten på Lunds stadsbibli-
otek, S:t Petra kyrkog 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan. 
Barn och ungdomar välkomna 
tillsammans med vuxen
Mer info: 
ullamberg@icloud.com 
070-263 48 25
I samarbete med Lunds stadsbib-
liotek

Låt slöjden bli ett tillfälle att um-
gås över generationsgränserna. 
Barn och unga upp till 16 år i säll-
skap med vuxen deltar gratis, från 
16 år och upp till 25 år betalar halv 
avgift på vår förenings aktiviteter.

Obs! Anmälan är bindande. 
Avanmälan senare än 7 dagar före 
kursstart debiteras. Minst 5 delta-
gare/ kurs och kursen 
betalas via Bankgiro: 5715-9246 
eller Swish-nr: 123 413 6610. Glöm 
inte att ange aktivitetens namn. 

Hemslöjden Malmöhus Hemslöjden MalmöhusHemslöjden Malmöhus
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Klistermarmorering + 
tillverka en vacker mapp
Lär dig Klistermarmorering, en 
teknik där en blandning av t.ex ve-
testärkelse och akrylfärg applice-
ras direkt på papper. Med hjälp av 
olika redskap görs sedan mönster 
med stor mångfald.
Utav dessa vackra papper tillver-
kar 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 kr. ungdomar 16-25 
betalar halv avgift. Material till-
kommer.
Anmälan: till  
annsofie.magner@me.com 
073-342 18 54

Helgkurs i silversmide
Utifrån egna önskemål och för-
kunskap lär du dig olika metoder 
och tekniker för tillverkning av 
smycken. Ni kommer att få  
designa, lära er maskin och verk-
tygs- hantering, sågning samt löd-
ning. Kreativitet och handens ar-
bete förenar ett genuint hantverk. 
Kursen passar både för nybörjare 
och för er som kan.
Ledare. Bo Giliusson 
Tid: 18-19 mars, kl: 10-15
Plats: Säbygatan 17,  Landskrona
Kostnad: Medlem 1 250 kr, 
övriga 1 350 kr. Ungdomar 16-25 
betalar halv avgift. Kostnad för 
silver tillkommer.
Ta med: förkläde. Mer info kom-
mer veckan innan kursen.
Anmälan: senast 11 mars till 
annsofie.magner@me.com

Tvåändstickning
Tvåändsstickning är en äldre 
stickteknik, där du stickar med två 
trådar som snos om varandra. Du 
stickar med trådarna i höger hand, 
varannan maska med den ena 
tråden och varannan maska med 
den andra. Detta ger dig ett tätt, 
varmt och slitstarkt stickat plagg. 
Du kan också sticka ytmönster 
på ett unikt sätt genom att sticka 
krokmönster. Under kursen får du 
lära dig grunderna i tvåändsstick-
ningstekniken; uppläggningar, 
sticka räta och aviga maskor, göra 
ökningar och hoptagningar. Du 
får sticka dina första handleds-
värmare.
Ledare: Betina Appelqvist
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Tid: 1-2 april, kl. 10-15
Kostnad: medlem 750 kr, 
övriga 850 kr
Ta med: Du behöver sticka 2-2.5. 
Strumpstickor eller om du vill 
sticka med magic loop, rundsticka.
Tvåtrådigt ullgarn. Gärna flera 
färger för att skapa mönster
Anmälan: senast 27 mars till 
annsofie.magner@me.com

MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

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

Brodera med  
Brodööserna
Vi utforskar stygnens magiska 
värld och utmanar vår kreativitet. 
Vi broderar fritt med olika teman 
varje termin. Enkla och klurigare 
uppgifter varvas. Inga förkunska-
per krävs. Det finns plats för fler i 
vårt glada gäng.
Ledare: Christina Rassmus och 
Christel Olsson
Tid: mån udda veckor, 16 jan, 
30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mars, 27 
mars, 24 april, 8 maj, kl. 18-21
Plats: Vinden på Kulturhuset 
Anders, Stenskogsvägen 2, Höör
Kostnad: 600 kr/termin inkl. det 
mesta av materialet. Betalas vid 
kursstart till bg 5842-8921 eller 
swish 123 366 20 95

Ta med: sax, nålar, fingerborg 
och vad du tror att du behöver
Anmälan: till 
olsson.christel@telia.com 

Slöjdkafé Stick in!
Våra uppskattade träffar på Eslövs 
Bibliotek fortsätter. Ta med din 
handarbetskorg och koppla av 
över en kopp kaffe/te.
Ledare: MittSkånes 
Hemslöjdsförening, Eslövs 
Bibliotek och Garnlycka
Tid: tors 2 feb, 2 mars, 6 april, 4 
maj kl. 17-19
Plats: Eslövs Bibliotek, 
Norregatan 9
Ingen anmälan, ingen kostnad

Handarbetsträff med 
tema 
Vi träffas i studierummet på 
Höörs bibliotek och handarbetar 
tillsammans. Vi visar tekniker 
som man gärna får prova på. Vi 
bjuder på kaffe och te.
Tid: tis 24 jan, med tema sashiko. 
tis 21 mars med tema fläta växt-
stöd, kl. 17-19
Plats: Höörs Bibliotek, 
Friluftsvägen 13 
Ingen anmälan, ingen kostnad

Årsmöte
MittSkånes Hemslöjdsförening 
kallar härmed sina medlemmar 
till årsmöte. Sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar, föreläsning 
och fettisdagsfika bjuder vi på.
Tid: tis 21 feb, kl. 18
Plats: Vinden på Kulturhuset 
Anders, Stenskogsvägen 2, 
Höör  
Ingen kostnad, men anmäl dig 
så vi vet hur många som kom-
mer. Vi bjuder på semlor denna 
kväll.
Anmälan: senast 13 feb till 
olsson.christel@telia.com

Cyanotypi, sunprint eller 
soltryck
Cyanotypetryck även kallad 
“Sunprint” eller kort och gott 
soltryck, är en fotografisk process 
som producerar ett cyanblått tryck 
på en mängd olika material med 
hjälp av solen.
I denna workshop använder vi 
växter med spännande former, 
lägger dem på olika papperssorter 
och tyg som vi preparerar. Solen 
exponerar pappret och sedan sköl-
jer vi för att framkalla bilderna 
och de vackra siluetterna fram-
träder. Soltryck är en teknik som 
bjuder in till utforskande. Det är 
en snabb process som garanterat 
ger fantastiskt resultat. När kur-
sen är slut har vi en sydd bok med 
pärmar klädda med papper eller 
tyget vi tryckt.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 13-14 maj, kl 10-15
Plats: Hemslöjden i Skåne, 
Landskrona
Kostnad: medlem 1 250 kr, 
övriga  1 350 kr, ungdomar 16-25 
betalar halv avgift
Anmälan: senast 5 maj till 
annsofie.magner@me.com. 

Sy en mormorsgömma/ 
mussla 
Av några kartongbitar, vadmal 
eller tygstuvar syr vi små praktis-
ka etui som vi dekorerar med ett 
broderi/ applikation.
Ledare: Agneta Möller 
Tid: lör 27 maj, kl. 10-15
Kostnad: medlem 750 kr, övriga 
850 kr, ungdomar 16-25 betalar 
halv avgift
Material: ta med vadmal/vackra 
tygbitar, broderigarn, nål och sax 
och annat smått och gott om du 
har. 
Anmälan: senast 20 maj till
 annsofie.magner@me.com

MittSkånes HemslöjdsföreningHemslöjden Malmöhus
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Söderslätts Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Kontakt soderslattshf@gmail.com

Lottemi 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

----------

tvålen ta med det. Annars rekom-
menderar vi att ni tar med förklä-
de och om du har en stavmixer i 
metall. Handskar och skyddsglas-
ögon kommer finnas på plats.
Ledare: Christian Svensson
Tid: ons 18 jan, kl. 18-21
Plats: STPLN, Stapelbäddsg.3, V. 
Hamnen
Kostnad: Medlem SMH 100 kr, 
övriga 200 kr. Materialkostnad 
100 kr tillkommer.
Anmälan: endast via 
Tickster - först till kvarn gäller. 
Återbetalning görs endast om 
avanmälan sker minst sju dagar 
innan evenemanget!

Sashiko
Lär dig grunderna om Sashiko. 
Sashiko är det japanska uttrycket 
för “små stick” och är en gammal 
teknik för att lappa, laga, förstär-
ka och/eller dekorera textil. Vi 
kommer att börja med att testa 
tekniken och sedan syr vi prover 
med hjälp av en mönstermall. Du 
kommer att lära dig vilka nålar 
som passar till vilka tyger och hur 
man håller nålen. Har du redan 
baskunskapen och vill testa ett 
mer komplext mönster, kommer 
det att finnas mönster för olika 
nivåer.
Ledare: Adrienn Görgényi 
Andersdotter
Tid: ons 15 feb, kl. 18-21
Plats: Form/Design Center, Lilla 
torg 9, Malmö
Kostnad: Medlem SMHF 100 kr, 
övriga 200 kr. Materialkostnad 
tillkommer 150kr – nybörjarkit
Ta med: sax
Anmälan: endast via 
Tickster - först till kvarn gäller. 
Återbetalning görs endast om 
avanmälan sker minst sju dagar 
innan evenemanget!

Staden Malmös
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/stadenmalmo

Maria Vieweg ordf. 

Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

Facebook facebook.com/StadenMalmosHemslojd

Årsmöte med slöjd
Välkommen på årsmöte med 
slöjd! Ta med dig det du syr/
snidar/stickar/knypplar/virkar 
eller binder och ta tillfället i 
akt att lära känna föreningen, 
styrelsen och varandra. Mötet 
tar ca 30 minuter och därefter 
blir det slöjdhäng med finfika! 
Vi är alltid nyfikna på vad ni 
medlemmar gör så om du har 
något extra spännande hemma 
- ta med det också! Formell 
kallelse med dagordning och 
information om anmälan skick-
as i februari.
Tid: ons 1 mars, kl. 18-21
Plats: Form/Design Center, 
Lilla torg 9, Malmö
Anmälan: information 
kommer i samband med den 
formella kallelsen.

Tvåltillverkning
Nyfiken på att göra egen tvål? Då 
är det här inspirationskvällen för 
dig! Du får lära dig grunderna 
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 
inspirationskvällen. Vi använder 
örter, micapulver och eteriska 
oljor för att ge tvålen färg och doft 
så vill du ha något speciellt med i 

Handarbetsträff 
Virka mormorsrutor med Karin 
Lannegren. 
Tid: 26 jan, kl 18-21
Plats: Mellangatan 22, Skanör
Ingen avgift, fika 30 kr

Handarbetsträff 
Tid: 11 feb,  kl 12-14 
Plats: Trelleborgs museum, 
Stortorget 1,  Trelleborg. 
Fika finns att köpa.

Magasinsvisning
Åsa Bill från Trelleborgs museum 
visar oss textilier från förr Tid: 29 
april kl 13
Plats: Kabingatan 2 vid Jem & Fix 
i Trelleborg, dörr märkt C. Obs att 
byggnaden inte är handikappan-
passad, brant trappa. 
Kostnad: 100 kr betalas på plats, 
kontant eller swish. 
Anmälan: till 
soderslattshf@gmail.com senast 
24 april 

Årsmöte
med föredrag
11 mars kl 12-14 på Trelleborgs 
museum. Föredrag av Inge-
Marie Svensson som berättar 
om sin vän och kollega Mona 
Balldin. Om att måla med nål 
och tråd och hur textila bilder 
växer fram långsamt.
Anmälan till 
soderslattshf@gmail.com 
senast 25 feb

Staden Malmös Hemslöjdsförening Söderslätts Hemslöjdsförening
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broderier, gummi, silke/lintråd 
mm.
Anmälan: senast 30 jan till
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Halsduk i mormorsrutor
Virka enkla mormorsrutor i 
tvåtrådigt ullgarn i regnbågens 
alla färger. Sy ihop och toktvätta 
och du har en trendig accessoar. 
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: ons 8 feb, kl. 18-21
Kostnad: medlem 420 kr, 
övriga 500 kr
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Ta med: t.ex. 2-trådigt ullgarn; 
små nystan finns att köpa i olika 
färger
Anmälan: senast 1 feb 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 broderiintresserad 
och vill träffa likasinnade. Det går 
förstås bra att vara med utan ett 
eget broderi för att kika på vad 
andra i gruppen arbetar med. 
Ledare: Hedvig Fridh
Tid: tors 9 feb, 9 mars, 30 mars, 
20 april, 11 maj kl. 17.30-19.30
Plats: Vejbystrands bibliotek. Obs 
platsen!

Kostnad: 50 kr. Fika och 
Material finns att köpa på plats.
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Sashiko – Boro 
Två olika kurser
Lappa, laga eller sy något nytt i 
den traditionella japanska tekni-
ken.
Ledare: Takao Momiyama
Tid: lör 18 feb eller sön 19 feb, 
kl. 9.30-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 500 kr,  
övriga 600 kr
Anmälan: senast 12 feb till 
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 roligt 
och det växer snabbt. Det är bra, 
om du kan luftmaskor och fasta 
maskor.
Ledare: Max Rundgren
Tid: mån 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 till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Reflexer i olika material
Lovslöjd för barn och vuxna. 
Ledare: Monica P, Gun W-H, 
Agneta K, Ulla J och Marianne O
Tid: tis 21 feb, kl. 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm.
Kostnad: 30 kr material ingår
Anmälan: till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Jeans och Sashiko 
för hela familjen
Workshop med lappar, jeans, 
textiltryck och broderi. Fixa coola 
lappar eller tryck och broderi på 
dina jeans eller hoodies, blommor, 
text, symboler m.m. 
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: tors 23 feb, kl. 13-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Ingen kostnad. Jeanslappar och 
brodérgarn finns på plats.
Anmälan: senast 20 feb till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06
I samarbete med Ängelholms 
kommun, Kultur och stad - 
allmänkultur

Rep, snören och 
snoddar
Det blir snören och rep i repma-
skinen, kafferep och kanske någon 
snodd.
Ledare: Pia Malmros, Ewa 
Fransson, Towe Rosenqvist och 
Marianne Oxelman
Tid: lör 4 mars, kl. 11-14
Plats: Biblioteket i Vejbystrand
Kostnad: 50 kr för vuxen inkl. 
kaffe/saft. Barn i vuxens sällskap 
gratis. Ingen anmälan

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 11 mars, kl. 10-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 
450 kr. Material till borstar finns 
att köpa av ledaren.
Anmälan: senast 4 mars 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.    

Ängelholms Hemslöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

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

Instagram @angelholmshemslojdsgille

Aktuell information om aktiviteter 
finns i Slöjdkalendern. 
hemslojden.org/angelholms- 
hemslojdsgille
Deltagare under 25 år betalar 
halv avgift. All anmälan är bin-
dande. Avanmälan senare än en 
vecka före kursstart debiteras.

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. 
Vi kan lägga in fler workshops, 
träffar efterhand, om det 
finns intresse. Välkommen till 
Ängelholms Hemslöjdsgilles 
ZoomSLÖJD var du än bor!
Stöds av  

Stickkafé
Vi stickar, virkar eller vad du vill. 
Tillsammans ger vi varandra tips 
och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: tis 17 jan, ons 15 feb, tis 7 
mars, tis 28 mars, ons 26 april, 
tors 11 maj, tis 23 maj, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: 50 kr inkl. fika.
Anmälan: 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 broderiintresserad 
och vill träffa likasinnade. Det går 
förstås bra att vara med utan ett 
eget broderi för att kika på vad 
andra i gruppen arbetar med. 
Ledare: Hedvig Fridh
Tid: tors 19 jan, kl. 17.30-19.30
Plats: Ängelholms bibliotek. Obs 
platsen!
Kostnad: 50 kr. Fika och  
material finns att köpa på plats.
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Smycken ZoomSLÖJD
Vi skapar unika nya halsband/
armband/broscher av div små 
ting, gamla halsband, pärlor,  
cykelslang mm. Trenden inför 
2023 är vackra unika smyck-
en, så vi börjar i februari direkt! 

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

Smycken
Vi skapar unika nya halsband/
armband/broscher av div små 
ting, gamla halsband, pärlor,  
cykelslang mm. Trenden inför 
2023 är vackra unika smyck-
en, så vi börjar i februari direkt! 
Välkommen till en fantasifull dag, 
vi inspirerar varandra och jag vi-
sar 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, spet-
sar, band, pärlor i olika kvaliteter, 
snören, läder, kedjor, prismor, 
guld/silvertråd, sammet, gamla 

Ödets öglor
Hur en 2000 år gammal 
gravtextil från Paracas i Peru 
kan inspirera till nya pro-
jekt. Föreläsning, bilder och 
materialprover med Elisabeth 
Hamfelt.
Hemslöjdsgillets årsmöte
Dragning i medlemslotteriet
Tid: tors 2 mars
Kl. 18 förhandlingar
Kl. 19 föreläsning
Plats: Hörsalen, Järnvägens 
Museum, Banskolev. 11, 
Ängelholm 
Fri entré. Alla välkomna!

Ängelholms HemslöjdsgilleÄngelholms Hemslöjdsgille
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Ledare: Annica och Lars 
Bonthron
Tid: sön 12 mars. kl. 10-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 
450 kr. Material till borstar finns 
att köpa av ledaren.
Anmälan: senast 5 mars 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Tricksticka randigt och 
vändbart
Prova på att tricksticka några 
randiga mönster i två färger. Vi 
stickar räta, aviga och lyfta mas-
kor med en färg i taget. Mönstren 
blir dekorativa och vändbara. Bra 
till halsdukar, muddar och gryt-
lappar.
Ledare: Karin Sundberg och 
Agneta Kjellberg
Tid: ons 15 mars, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 200 kr, 
övriga 250 kr
Anmälan: senast 8 mars till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Prova på luffarslöjd
Bocka och böj ståltråd. Med några 
enkla handgrepp tillverkar vi fö-
remål av metalltråd t ex ljusstake, 
krok och vackra gem m.m. 
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: ons 22 mars, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: Medlem 400 kr, övriga 
480 kr. Material ingår.
Anmälan: senast 15 mars 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 25 mars, kl. 10-16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: Medlem 600 kr, övriga 
700 kr. Material tillkommer pärm-
board 100 kr, board och papper 
150 kr.
Ta med: Om du har tapetrullar, 
kraftigare presentpapper eller 
annat papper. Till fönstret vykort, 
foton eller bilder. Sax, penna, lin-
jal och en mattkniv. Ta gärna med 
bok till omslaget.

Anmälan: senast 18 mars till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Stämplar och mönster
Vi tillverkar stämplar på olika sätt 
och gör provtryck. De kan använ-
das för tryck på kläder, inred-
ningstextilier och papper.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: ons 12 april, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: Medlem 450 kr, övriga 
520 kr. Material till en stämpel 
ingår. Textilfärg, gummimate-
rial och verktyg finns på plats. 
Gummimatta finns att köpa.
Anmälan: senast 7 april till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Band i grind och vävstol
Vi provar på att sätta upp och vä-
ver band av olika slag och bredd i 
grind och bandvävstol.
Har du egna redskap, ta gärna 
med dig annars finns det att låna.
Ledare: Marita Jönsson och 
Marianne Oxelman
Tid: mån 17 april, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 450 kr , 
övriga 500 kr
Anmälan: senast 10 april till 
oxelman.marianne@gmail.com
070-310 72 06

Nålbindning
Du lär dig denna teknik från vi-
kingatiden genom att binda t ex 
muddar, vantar eller mössa.
Ledare: Ofelia Berg
Tid: lör 22 april, kl. 10-16 och 
tis 2 maj, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad exkl mtrl: medlem 
700 kr, övriga 900 kr
Ta med: Garn, som motsvarar 
Sandnes Fritidsgarn (finns 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 

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

Ge dina kläder nytt liv!
Ta hand om de kläder du har 
istället för att köpa nytt. Lär dig 
laga, pynta, dölja fläckar etc så att 
dina favoriter kan hänga med lite 
längre. Ta med något plagg som 
behöver fräschas till, så hjälps vi 
åt med idéer och metoder.
Ledare: Inga Jönsson
Tid: tors 26 jan, kl. 18-21

Plats: Studieförbundet 
Vuxenskolan, Ö Vallgatan 10, 
Kristianstad
Kostnad: medlem 250 kr, 
övriga 300 kr
Ta med: sax, nålar, tråd, garn, 
smålappar
Anmälan: till 
margareth.persson@gmail.com 
073-312 24 24 

Gräskorgsflätning
Att fläta gräskorgar är inte bara en 
rogivande och ett kreativt hand-
arbete, 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 sär-
skild 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.
Ledare: Michael Ritter
Tid: lör 11 feb, kl. 10-15.30
Plats: Studieförbundet 
vuxenskolan, Östra Vallgatan 10, 
Kristianstad
Ta med: Deltagarna tar med 
sig egen lunch eller tar sig ut på 
stan och äter. Förmiddagsfika till 
självkostnadspris ordnas av för-
eningen.
Kostnad: medlem 700 kr,
 övriga 800 kr
Anmälan: senast den 1 feb till 
karin.c.h@hotmail.com

Välkommen till Östra 
Skånes Hemslöjds-
förenings årsmöte.
Lördag 11 mars
Program:
11.00  Årsmöte
12.00 Middag
13.00 Föredrag om sydda, 
broderade vantar från nordös-
tra Skåne. Lina Odell håller 
föredrag om vantar från om-
rådet som innefattar Värends, 
Villands, Östra Göinge och 
nordvästra Blekinge. Lina är 
den första i Sverige som har 
gesällbrev i dräktsömnadsyrket 
och är verksam i i Blekinge.
14.00 Avslutning med fika.
Plats: ÅhusGården, 
Sigfridsvägen 5, Åhus
Kostnad, inkl. middag och 
fika: medlem 100 kr, övriga 
230 kr
Bindande anmälan till :
margareth.persson@gmail.com  
073-312 24 24 eller till  
tina.tenje@gmail.com

köpa.
Anmälan: senast 14 april till 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Sashiko och Boro - 
starta upp ditt  
sommarbroderi!
Vi broderar och syr ett fodral för 
handarbete, penslar mm eller 
dekorerar ett par jeans. Vi skapar 
tygcollage i Boro med dina favo-
rittyger. Med sashikostygn och 
japanska mönster broderar vi över 
tygerna. En träff med möjlighet 
till ett extra tillfälle.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: ons 3 maj, kl. 18-21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget, 
Ängelholm
Kostnad: medlem 450 kr,  
övriga 520 kr
Ta med: tyger, bomull och linne, 
lappar och ev jeans. Brodérgarn 
och lappar finns på plats.
Anmälan: senast 27 april 
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Sashiko och Boro 
ZoomSLÖJD - Starta 
upp ditt sommarbroderi!
Vi broderar och syr ett fodral för 
handarbete, penslar mm eller 
dekorerar ett par jeans. Vi skapar 
tygcollage i Boro med dina favo-
rittyger. Med sashikostygn och 
japanska mönster broderar vi över 
tygerna. En träff med möjlighet 
till ett extra tillfälle.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 13 maj kl 10-13
Kostnad: medlem 450 kr,  
övriga 520 kr
Ta fram: tyger, bomull och linne, 
lappar och ev jeans
Anmälan: senast 6 maj till  
oxelman.marianne@gmail.com 
070-310 72 06

Ängelholms Hemslöjdgille Östra Skånes HemslöjdsföreningÄngelholms Hemslöjdgille
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Sashiko
Sy något nytt eller laga något 
gammalt. Lär dig grunderna till 
sashiko teoretiskt och praktiskt. 
Man syr regelbundna små stygn 
i olika formeringar. Kursledaren 
har stor erfarenhet som han  för-
medlar till sina elever. Han har 
haft utställningar och workshops 
på många platser sedan många år.
Ledare: Takao Momiyama Gislöv
Tid: 11 feb, kl. 9.30-16
Plats:  Studieförbundet 
Vuxenskolan, Mossgatan 1, 
Simrishamn
Kostnad: medlem  450 kr, 
 övriga 500 kr
Ta med: Lunch. Fika serveras till 
självkostnad. Sax, längre nålar 
och tråd och lappar. Kursledaren 
kan också tillhandahålla material.
Anmälan: till 
tina.tenje@gmail.com  
070-244 60 61 

Stickdag
Sticka hela dagen. På förmidda-
gen är det 2-ändsticking och efter 
lunch är det flerfärgsstickning á 
la Fair Isle. Kursledaren tar med 
sig olika färger på små nystan, 
men har man eget material så går 
det också bra. Gunnel har mycket 
kunskaper i stickning. Denna ter-
min provar vi att ha ett program 
på förmiddagen och ett på efter-
middagen. Du har också möjlighet 
att bli instruerad i nybörjarstick-
ning för den som inte har några 
kunskaper alls.
Ledare: Gunnel Kindstedt
Tid: 18 feb, kl. 9.30-16
Plats: Studieförbundet 
Vuxenskolan, Mossgatan 1, 
Simrishamn
Kostnad: medlem 450 kr, 
övriga 500 kr
Ta med: Garn och stickor nr 3,5 
eller 4. 2-trådigt garn, om du har.  
Något till lunch. Förmiddags- och 
eftermiddagsfika finns till själv-
kostnadspris. 
Anmälan: till 
margareth.persson@gamil.com  
073-312 24 24

Påsöm II
Denna kurs, som även hålls i 
januari, blev så populär att vi 
erbjuder ännu ett kurstillfälle! 
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. 
Ledare: Hedvig Fridh
Tid: 18 feb, kl. 11-16
Plats: Studieförbundet 
Vuxenskolan, Ö Vallgatan 10, 
Kristianstad
Kostnad: medlem 500 kr, 
övriga 550 kr
Ta med: sax, sybåge, ullgarn, 
vadmal, brodernålar, märkpenna
Anmälan: senast 4 feb till 
margareth.persson@gamil.com 
073-312 24 24

Mosaikvirkning
Mosaikvirkning – eller som den 
heter på engelska, mosaic crochet 
– är en teknik som är både lätt 
och roligt att virka mönster med. 
Tekniken virkas med en färg i 
taget och från rätsidan av arbetet 
och antingen virkar man rutor 
eller längsgående varv. Vi provar 
på tekniken som består av fasta 
maskor och stolpar, det är stolpar-
na som bildar mönstret. Till varje 
mönster finns tydliga virkdiagram 
som gör det lätt att virka rätt. När 
man börjat med mosaikvirkning 
är det svårt att sluta. Du bör ha 
viss vana att virka.
Ledare: Kristina Hedberg
Tid: lör 18 mars, kl. 10-15
Plats: Studieförbundet 
Vuxenskolan, Ö. Vallgatan 10, 
Kristianstad
Ta med: garn i minst två färger, 
de ska ha kontrast, och inte vara 
luddiga. Gärna bomullsgarn 8/4 
om du har. Virknål som passar 
garnet. Om du vill virka en liten 
påse med dragkedja, ta då med en 
passande dragkedja 15-20 cm, en 

kraftig nål med udd som du kan sy 
med bomullsgarnet med. Du får 
ett kursmaterial med diagram. 
Anmälan: senast 24 feb till 
margareth.persson@gmail.com  
073-312 24 24

Skånskt yllebroderi
Skånskt yllebroderi för nybörjare 
och vana brodöser. Teori och prak-
tik. Annika lär ut olika stygn och 
bottnar bl. a.
Ledare: Annika Nilsson
Tid: 25-26 mars, kl- 9.30-16
Plats: Studieförbundet 
Vuxenskolan, Mossgatan 1, 
Simrishamn
Kostnad: medlem 900 kr, 
övriga 1 000 kr
Ta med: Eget material eller köp 
på plats. Nålar med spets och sax. 
Ifall du ska göra bottnar även 
sybåge. Något till lunch. Fika ser-
veras till självkostnadspris.
Anmälan: senast 18 mars till  
tina.tenje@gmail.com  
070-244 60 61  

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

Vante Munkabältesblomster
Nu kommer en ny rolig materialsats för er som gillar 
att sticka. Åsa Stentoft, före detta hemlöjdskonsulent 
hos oss, har tagit fram ett mönster till en stickad van-
te inspirerad av en åkdyna vävd i slutet av 1800-talet 
i sydvästra skåne. Där var munkabältesvävnaderna 
rikt dekorerade med heltäckande mönster och in-
plockade stjärnor i starka färger. De kallades därför 
blomstertäcken. Åkdynan finns i textilsamlingen 
Stiftelsen Skånsk Hemslöjd MSSH-0074. Vanten 
finns i två färgställningar båda lika vackra.

Östra Skånes Hemslöjdsföreningf
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Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
 Box 1143
 221 05 LUND

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

BLI MEDLEM!
I Skåne finns sju hemslöjdsföreningar som du som är intresserad av slöjd och hantverk kan 
bli medlem i. Föreningarna är uppdelade regionalt men du kan delta på alla aktiviteter obero-
ende vilken förening du väljer att vara medlem i. 

Som medlem får du
• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt 4 ggr/år hem i  
    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 förening 
direkt, se kontaktuppgifter under respektive förening 
längre fram i tidningen.  Därefter får du ett inbe-
talningskort från förbundskansliet i Stockholm, på 
vilket du betalar in din avgift. 

Helsingborg Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborgs-hemslojdsgille

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus

MittSkånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/mittskanes-hemslojdsforening

Staden Malmös Hemslöjdsförening 
hemslojden.org/stadenmalmo 

Söderslätts Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Ängelholms Hemlöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostraskane

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


