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Tynn Alpakka 
Mirasol 

Fin 
Babysilk 

Alpakka Wool 
Sterk 

Faerytale 
Miski 
Sulka 
Hexa 
Pus 
Sky 
Air 
Soul 
Bling 
Fur 

Alpakka Tweed 

 
Velkommen til gårdsbutikken på Søndre Holm 

Vi har saueskinn og skinnfeller fra norske saueraser, 
norsk ull, merinoull, silke, nålefilt og utstyr til toving, 

filting, spinning og skinnfellsøm. 
Vi fører alle garntyper fra Du Store Alpakka 

samt strikkepinner, knapper og annet tilbehør. 
Vi har også norsk ullgarn fra bl.a. Leine Merino, Hoelfeldt- 

Lund, Hillesvåg, Sjølingstad og fra egne pelssauer 
samt ullsåler, sokker, votter og mye annet rart! 

Åpnignstider 
tirsdager og torsdager 
klokka 10.00 - 20.00 

 
 

Sølje 
 Tinde 
Blåne 

Sorte Får 
Ask 

 Embla  
Troll  
Fjord  
Fjell 

Leine Merino 
Lebrasa 

Sjølingstadgarn 
Bjørnegarn 
 og garn fra 
egne sauer 

 

Søndre Holm, Ulvedalsveien 150, 2020 Skedsmokorset, 926 21 297, www.googvarm.no 



Velkommen til vårens kurs og aktiviteter i Skedsmo Husflidslag
Gjennom hele uka er det stor aktivitet på husflidshuset vårt Tingvold. Her er det kurs og 
ringer for husflidsinteresserte i alle aldre. Du finner oversikt og informasjon om påmelding 
lenger bak i katalogen. 
Temamøter og strikkekaféer er 2. og siste mandag i måneden. Her er det åpent for alle. 
Kaffe/kake kr 30,-. 

15. januar Temamøte, Rødlista. Britha O. Molvig viser bilder fra fargekursene i 
Skedsmo Husflidslag. Tingvold kl. 19.00

29. januar Strikkekafé, Tingvold kl. 18.00 
12. februar Årsmøte, Tingvold kl. 19.00 
26. februar Strikkekafé, Tingvold kl. 18.00 
12. mars Temamøte, Vi får besøk av Maren Danielsen Skøien. Hun har tatt 

makrame til nye høyder. Tingvold kl. 19.00 
26. mars Strikkekafé, Tingvold kl. 18.00 
9. april Temamøte, Lykkelig er den som eier en bunad. Anne Berit Wenger 

Flo, kommer og snakker om bakgrunnen for bunad samt stell og ved-
likehold av bunad. Tingvold kl. 19.00 

30. april Strikkekafé, Tingvold kl. 18.00 
8. mai Dugnad, Tingvold kl. 18.00. Ta med bøtte klut og rive. 
28. mai Strikkekafé, Tingvold kl. 18.00 
6. juni Ut i det blå tur til hemmelig adresse. Oppmøte på Tingvold kl. 17.00. 

Skedsmo Husflidslag  fyller 40 år i 2018. Vi planlegger jubileumstur! Mer info kommer.

Følg med på vår hjemmeside www.skedsmo-husflidslag.no
Bli gjerne venn med oss på Facebook, så får du melding når det skjer noe.

Innkalling til årsmøte
  Styret i Skedsmo Husflidslag innkaller herved til årsmøte mandag 12. februar kl.19.00 på Tingvold.
  Saker til årsmøte må være styret i hende innen 31/12-2017
  For de som ønsker årsmeldingen i papirformat, er det mulig å hente den på Tingvold fra slutten av      
  januar.

Velkommen!

Andre arrangementer
Vi har strikkekafé på biblioteket på Strømmen 20/1 og 7/4 kl. 12.00-14.00.
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Skedsmo husflidslag gratulerer Britha O. Molvig med 
Norges Husflidslags hedersnâl i gull med diplom!

Begrunnelse
Styret i Akershus Fylkeshusflidslag ønsker å hedre et 
av våre aktive medlemmer som fra det tidspunktet hun 
kom til Akershus fra Lesja har vist stor entusiasme og 
imponerende arbeidskapasitet i sitt eget lokallag og i 
studieringer. Som kursleder har hun spredt sin kunn-
skap til lokallag over hele Akershus så vel som i 
andre fylker - kanskje først og fremst innen skinnfell og 
småskinn.
Kunnskap om materialer og kvalitet i hândverksut-
førelsen kjennetegner kurslæreren og privatpersonen. 
Produkter fra  kursene har kvalitetsstempel og del-
takerne har etter endt kurs, i tillegg til såre fingre og stive nakker, fâtt ny kunnskap om saueraser, 
ullkvaliteter samt garnle og nye tradisjoner og bruksomráder både for ull og skinn.
Det er imidlertid ikke bare skinn og den ulla som sitter pâ fellen som har stått i fokus hos Britha. Hun 
har ogsä arrangert mange kurs i toving og fletting av linkranser. Med Ung Husflid som hjertebam, 
kom hun naturlig ogsä innom en hel mengde andre teknikker og materialer.
Gjennomgâende i alt hun befatter seg med er hennes entusiasme og utrettelig pâgangsmot. 

Gullnål med diplom ble utdelt av styreleder i Norges Husflidslag, Berit Rønningen og leder i Aker-
shus Fylkeshusflidslag, Anne Marie Madssveen, under feiringen av fylkeslagets 80-års jubileum.



Styret i Skedsmo husflidslag
Funksjon Navn Kontakt
Leder Anne Aabel Fjeld Aabel.fjeld@outlook.com 

416 18 737 / 63 81 82 46
Nestleder Kristin Mobakk kristin1972@gmail.com 

410 34 333
Sekretær Kirstina Jørgensen-Dahl kirstinajorg@gmail.com

959 07 594
Kasserer Lillian Asak lillian_asak@msn.com 

920 20 219 / 63 87 77 97
Studieleder Britt Valdemarsdatter 

Holen
brilund@online.no 
482 08 438

Styremedlem -
webansvarlig

Anne Marie Madssveen madssvee@online.no
900 56 725 

Styremedlem -
arrangementskomiteen

Aina Eli Gulbrandsen ainaelig@gmail.com
980 97 080

Styremedlem -  
utstillingskomiteen

Else-Karin Huser elsekarin@huser.no
993 57 889

Styremedlem -
ung husflid

Britha O. Molvig britha@googvarm.no 
926 21 297 / 63 87 75 23

Postadresse: Skedsmo Husflidslag, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset
Hjemmeside: www.skedsmo-husflidslag.no  Søk oss gjerne opp på Facebook også!
E-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com
Telefon: 926 21 297 / 63 87 75 23 (lagets driftssekretær Britha Molvig)

Medlemsfordeler
Som medlem i Skedsmo Husflidslag får du rabatt på kursene våre. Du får kurskata-
logen vår og kulturtidsskriftet Norsk Husflid fra Norges Husflidslag. Dessuten får du tilbud 
om å delta på vårt julemarked. Du får også rabatt på varekjøp hos Lille Lotte, Lillestrøm 
Sysenter, Hennes Fritid, Strømmen Husflid og på ull og garn fra Hillesvåg og Du Store 
Alpakka hos Go’ og varm. 
Mer info om andre medlemsfordeler fra Hillesvåg Ullvarefabrikk, Panduro Hobby, Norsk 
Flid Husfliden, Hotell Bondeheimen, Hadeland Glassverk og Lille Gullkorn finner du på 
www.husflid.no 

Medlemsavgift 2018
Hovedmedlem: Kr 600,-
Husstandsmedlem: Kr 400,-
Barn og unge under 26 år: Kr 150,-
Dersom du er hovedmedlem i et annet lokallag, kan du være støttemedlem hos oss. Det 
koster kr 150,- per år.
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Skedsmo husflidslag 1978 - 2018
Historien som startet for 40 år siden

Skrevet av Kirsten Julie Smådahl til 25-års jubileet 19. juni 2003. Jubileet fant sted på Huseby 
med rundt 70 deltakende medlemmer og gjester.

Etter husflidsskolen på Sørumsand med 1-årig vev ble Kirsten Julie Smådahl i 1975 vervet som 
hjelpekonsulent I Akershus Fylkeshusflidslag. Her traff hun Thora Teigland  -  et overskuddsmen-
neske med mange jern i ilden bl.a. formingslærer, stifter og landsmoder av HVPU-organisasjoner 
og ikke minst, initiativtaker til stiftelsen av husflidslaget. Thora og Kirsten planla stiftelsesmøtet og 
fikk hjelp av formannen i Akershus Fylkeshusflidslag, Gunnel Bakken. 
 
19. juni 1978 var stiftelsen et faktum. Mange frammøtte. Interimsstyre ble valgt og navnet på laget 
ble Nedre Romerike Husflidslag. Thora Teigland ble valgt som første formann og hun hadde med 
seg mange ildsjeler, ingen nevnt, ingen glemt.

En del av ledelsen i Nedre Romerike Husflidslag. 
F.v. Agnes Levkowez, Skesdmokorset,Kirsten Julie 
Smådahl, Lillestrøm, Ellen Svindahl, Kjeller, Ella 
Legvold, Rælingen, Thora Teigland (leder), 
Strømmen, Kari Os, Lillestrøm og Elsie Trøym, 
Skedsmokorset.

De første årene hadde laget ambulerende møtevirksomhet i Fet, Rælingen, Lørenskog og 
Nittedal. En periode var de i huset til Marie Solli. Huset ble tømt og innredet til vev- og spinne-
kurs, men viste seg snart å bli for lite. Gjennom et nært samarbeid med Friundervisningen skjøt 
kursvirksomheten fart. Kursene foregikk stort sett på skoler rundt om i kommunen. Laget hadde 
ofte møtene i Lillestrøm Sparebank, hvor banksjef Leif Tangen var velvilligheten selv.
 
Ambulerende møtevirksomhet og vanskelighetene rundt dette å få kommunalt tilskudd når laget 
var interkommunalt, medførte at man med stor glede tok i mot et tilbud fra Skedsmo kommune om 
å flytte inn på Tingvold ved Skedsmo kirke.
 
På Tingvold var det mye å ta tak i. Huset ble ryddet og restaurert fra tak til kjeller. Det ble bl.a. 
hentet inn stoler og utstyr fra Stav Fengsel som på det tidspunktet skulle selges, men noe nytt fikk 
vi også. Mange dugnadstimer ble nedlagt der på et intensivt halvår .
 
I 2. etasje ble det innredet til vevstue, arbeidsrom og møterom. 1. etasje rommer møterom til ca. 
50 personer samt kjøkken med utstyr. Det ble tatt vare på gardinstenger, rulle, arkivskap og lite 
skap, benker og bord, som brukes den dag i dag. I kjelleren på Tingvold finnes det diverse boder 
som vi drømte om å innrede til sløydrom/våtrom. Det er fortsatt en drøm!
 
Men nå hadde det lille frøet som ble sådd i 1978 slått rot i Skedsmo. Som et tre favnet vi mange
interesserte i nabokommunene Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal hvor vi i dag har egne leve-
kraftige og aktive lag. I 1989 kunne  dermed Nedre Romerike Husflidslag skifte navn til 
Skedsmo Husflidslag.
 
Aktiviteter
Laget har hatt utallige kurs, møter med demonstrasjoner og foredrag, film, turer, markeder, 
konkurranser, ringer i tæger, billedvev, maling og lappeteknikk på formiddag og kveld. Dessuten 
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er det åpent hver mandag for vevinteresserte og hvis man trenger hjelp til å komme i gang med et 
arbeid.
 
Aktivitetsdager for skolebarna i samarbeid med Historielaget på Korset, Kulturkontoret og Peda-
gogisk Senter arrangeres hvert år. En fin  blanding av lokalhistorie og gamle husflidsteknikker til 
gjensidig glede og støtte for de som deltar.
 
Men mangfoldet krever plass – vi kunne fylt halve Rådhuset i Skedsmo hvis vi hadde fått lov. 
 

  Bilde av tidligere ledere fra jubileumsfesten. 
  Foran fra v. Lill-Ann Holst Borgen, Ellen Lund, Oddbjørg 
  Rundtom, Tora Bylund
  Bak fra v.   Kirsten Julie Smådahl, Anne-Marie Fossum, 
  Unn Evensen, Nina Slotsveen.

Vi går inn i en ny tid med gode forsetter og stort pågangsmot. Vi har fått nye yngre medlemmer 
som har nye ideer og ønsker. Ideer kommer også fra AF, fra Norges Husflidslag og fra Skedsmo 
kommune. Vi håper det samarbeidet kan fortsette i den gode ånd og at treet vårt vil bære masse 
nye frukter inn i fremtiden.
 
Formenn/ledere gjennom tidene har vært/er:

1978 – 1981 Thora Teigland
1981 – 1983 Kirsten Julie Smådahl 
1983 – 1984 Tora Bylund (Bjørnstad) 
1984 – 1985 Lill-Ann Holst Borgen 
1985 – 1986 Thora Teigland 
1986 – 1988 Wenche Bertelsen/Oddbjørg Rundtom 
1988 – 1989 Tora Bylund 
1989 – 1991 Vigdis Ringstad 
1991 – 1995 Ellen Lund 
1995 – 1998 Unn Evensen 
1998 – 2000 Nina Slotsveen 
2000 – 2002 Anne.Marie Fossum 
2002 – 2003 Åse Hole Vinje 
2003 – 2005 Unn Evensen
2005 -  2007 Nina (Schetne) Tærud Johannessen
2007 -  2008 Anne Lundøy Sørlie
2008 -  2010 Elin Ødegård
2010 -                      Anne Aabel Fjeld
    
Per 30. november 2017 har Skedsmo Husflidslag 331 medlemmer, hvorav 105 barn/unge. 
Ung Husflid er et stort satsingsområde i dag.
Våren 2018 tilbyr vi hele 26 kurs av ulik varighet og 9 forskjellige ringer, både på formiddager og 
ettermiddager.
Andre aktiviteter:
• I uke 26 arrangerer vi sommerskolen «Kreativ uke» for barn i alderen 8-15 år. Dette enga-

sjerer rundt 120 barn årlig.
• Vi deltar hvert år med formidlere i Den kulturell skolesekken på Huseby.
• Vi arrangerer strikkekafeer og temakvelder hver måned.





Skedsmo Husflidslag ønsker velkommen til
Kreativt barseltreff

Vi ønsker å skape et kreativt møtested for deg som vil strikke, hekle, sy eller 
drive med annet håndarbeid. 

Vi hjelper deg gjerne i gang med strikketøyet eller annet håndarbeid. Vi har 
enkle oppskrifter og modeller på babytepper og babytøy.

Annenhver mandag formiddag (oddetallsuker) ønsker vi barselgrupper eller 
deg som er hjemme i barsel velkommen til 

husflidshuset vårt «Tingvold», like ved Skedsmo kirke.
Adressa er Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset.

Våren 2018 starter vi i uke 3, mandag 15/1 kl. 11-14, 
og fortsetter annenhver uke ut juni.

Pris kr 30,- pr gang. 
Det serveres kaffe/te/noe å bite i

Spørsmål: post.skedsmohusflidslag@gmail.com
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Husflidslaget er medlem av Studieforbundet 
kultur og tradisjon og mottar voksen-
opplæringsmidler til kurs og ringer.



Det skjer...

Vi har mange kreative barnemedlemmer i husflidslaget. Det koster kr 150,- per 
år å være medlem i Ung Husflid i Skedsmo Husflidslag. Meld deg inn via vår 
hjemmeside www.skedsmo-husflidslag.no.

Kreativ uke 2018
Sommerskoleuka, uke 26, er for barn i alderen 8-15 år. Det blir mange aktivteter 
som går parallelt bl.a. toving, veving, spikking, dreiing, lærarbeid, tatersløyd, 
maling, tegning, brodering, symaskinsøm, stofftrykk, hoppetau, plantefarging, 
snorfletting av mange slag, Noen dager blir det egne aktiviteter for de eldste. 
Over 100 barn deltok i fjor! 

Dato: 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6, kl. 9.00-14.00

Pris: Hele uken kr 1050,- (medlemmer kr 850,-)
        Enkeltdager kr 250,- (medlemmer kr 200,-)
Prisen er inkludert materialer.
Påmelding på hjemmesiden vår www.skedsmo-husflidslag.no  (Ung Husflid) 
Info: Britha 926 21 297 eller post.skedsmohusflidslag@gmail.com 

Ung Husflidskurs, ragquilt
Prosjektet denne våren er å sy et stort slumreteppe av flanellstoffer i teknikken 
«Ragquilt». Åpent for Ung Husflidmedlemmer i alderen 7-15 år.
Lærere: Ung Husflid komitéen
Kursavgift: Kr 250,- inkl. materialer
Dato: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 4/4, kl. 18.00-20.00
Påmelding på www.skedsmo-husflidslag.no (under kurs - kurs nr. 20)
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Ringer
Ringene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet eller kan det fra før. Det er et møtested 
til felles inspirasjon og skaperglede. Ringene er gratis for medlemmer av laget. Ikke-medlemmer 
betaler kr 50,- per gang. 

KVELD/HELG:
Trering - hver mandagskveld kl.18.00-21.00
Tilbud til deg som vil spikke, skjære ølhøner, lage kniver, drive med treskjæring, karveskurd m.m. 
i et spennende trefelleskap.  
Dato: Starter 8/1
Kontaktpersoner: John Madssveen, 907 61 827, johnmads@online.no
                            Torstein Bøhnsdalen, 900 11 177, to.boh@online.no 

Skinnfellring - 1. mandag i måneden kl.18.00-22.00
Dato: 8/1, 5/2, 5/3, (3/4 hos Go’ og varm), 7/5, 4/6 
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no 

Vevring - hver mandagskveld kl.18.00-21.00
Planleggingsmøter kl.18.30: 22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 14/5 
Kontaktperson: 

Lappering - kvelder kl.18.00-21.00, helg kl.10.00-18.00
Dato: 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 19/2, 23/2, 24/2, 25/2, 19/3, 15/4, 16/4, 4/5, 5/5, 6/5, 14/5, 1/6, 2/6, 
3/6, 18/6
Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, ingrid@familiendalen.com

Tovering - kveld kl.18.00-21.00, helg kl.10.00-16.00
Dato: 13/1, 14/1, 24/1, 4/2, 21/2, 3/3, 4/3, 22/3, 8/4, 25/4, 3/5, 26/5, 27/5, 7/6, 23/6, 24/6
Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no

Spinne og sprangring – en torsdag i måneden kl. 18.00-21.00
Denne ringen er på Søndre Holm (hos Go’ og varm) 
Dato: 25. januar.
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no 

Gummiring – en torsdag i måneden kl. 18.00-21.00
Dato: 11/1, 8/2, 8/3, 12/4
Kontaktperson: Britt V. Holen, 482 08 438, brilund@online.no 

FORMIDDAG: 
Åpen formiddagsring –hver onsdag kl.10.00-14.00
Åpent for alle som vil strikke, hekle, brodere, sy etc.
Dato: starter 10/1.
Kontaktperson: Berit Aabakken, 468 27 480, berit.aabakken@getmail.no 

Billedvevring – torsdager, kl.11.00-15.00
Åpent for alle som liker å veve billedvev, grindvev og brikkevev etc.
Dato: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 5/4, 19/4, 3/5, 24/5
Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no
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HOBBY I SKINN OG LÆR

-Vi har utvalget



13

Kurs nr. 1
Bunadbrodering
Her kan du lære å brodere både Rome-
riksbunad og andre bunader. Deltakerne 
må skaffe materialpakker med mønster og 
broderi-plansjer selv.
Lærer: Randi Bjørgeseter
Kursavgift: Kr 1350,-/1600,-
Dato: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 4/4, kl. 
18.00-21.00

Kurs nr. 2
Lærarbeider
Endelig blir det kurs i lærarbeid. Her kan 
du lære grunnleggende lærsøm, innfarging 
og overflatebehandling. Du kan lage veske, 
belte mm.
Lærer: Anders Wennevold
Kursavgift: Kr 1200,-/1450,-
Dato: 26/1, kl. 18.00-21.00, 27/1, 28/1, kl. 
10.00-16.00

Kurs nr. 3
Montering av bunad
Her kan du montere herrebunad, dame-
bunad, bunadskjorte eller cape. Det legges 
stor vekt på nøyaktighet og å kose seg med 
arbeidet. Vi vil også snakke om vedlike-
hold og stell av bunad samt hvordan man 
oppbevarer plaggene på en riktig måte. 
Deltagere må skaffe materialpakker med 
mønster og sømforklaring selv. Du bør ha 
noe forkunnskap sømarbeid og velger selv 
hvilken bunad du vil sy. Beregn en del hjem-
mearbeid. Hjemmeside fruflosystue.no 
Lærer: Anne-Berit Wenger Flo
Kursavgift: Kr 2100,-/2400,-
Dato: 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, kl. 18.00-22.00, 
10/2, 11/2, kl. 10.00-16.00

Kurs i Skedsmo Husflidslag våren 2018
 

Kursene er åpne for alle. Pris er oppgitt for medlemmer / ikke medlemmer.
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Kurs nr. 4 og 5
Treskjæring I og II
Vi skjærer akantusranker på alt fra 
små klokker til gulvklokker, konge-
stoler, vugger, skap og annet.
Lærer: Øyvind Hammer
Kursavgift: Kr 1600,-/1800,- 
Dato kurs 4: 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 
7/3, 14/3, 21/3, kl.18.30-21.30
Dato kurs 5: 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 
8/3, 15/3, 22/3, kl.18.00-21.00

Kurs nr. 6
Skinnfellsøm/ småskinnkurs dagtid
På dette kurset kan du sy deg flotte 
ting av saueskinn; vest, tøfler, votter, 
boa, lue eller pulsvarmere. Du kan 
også sy en sofafell, et gyngestolteppe, 
pute eller en vuggefell. Dekorer med 
skinnfelltrykk eller sy på åkle. Kurset 
er på Søndre Holm. 
Hjemmeside: googvarm.no 
Lærer: Britha Opheim Molvig
Kursavgift: Kr 1400,-/1650,-
Dato: 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, kl.10.00-
15.00

Kurs nr. 7
TOVEMIKS
På dette kurset kan du lære alt fra 
grunnleggende til mer moderne tove- 
og nunofilt-teknikker. Du kan melde 
deg på hele kurset eller enkeltkursene.
Kursavgift: Kr 900,-/1100,- for hele 
kurset.

7A Vi tover bag/ veske
Lag deg en stor bag/ veske av norsk 
ull, med dekor av silke, ull og garn.
Lærer: Randi Fjellestad
Kursavgift: Kr 450,-/600,-
Dato: 3/2, kl. 10.00-16.00
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7B Vi tover en hals i ull og silke...
Nunofilting av hals i silke og merino ull. 
Blir det tid, får vi også til et par puls-
vanter. 
Lærer: Annie Tranum
Kursavgift: Kr 450,-/600,-
Dato: 17/2, kl. 10.00-16.00

7C Vi tover filthatt/ rallarhatt
Lag en tøff hatt i norsk ull, til deg selv 
eller andre.
Lærer: Randi Fjellestad
Kursavgift: Kr 450,-/600,-
Dato: 7/4, kl. 10.00-16.00

Kurs nr. 8
STRIKKETIPS
Her er det 3 kvelder med nyttige tips 
for deg som strikker. Vi har fått tak i 
dyktige kurslærere som har mange 
gode strikketips å by på. Du kan melde 
deg på hele kurset eller enkeltkursene.
Kursavgift: Kr 700,-/900,- for hele 
kurset.

8A Klipp i strikk, lær å klippe i og 
montere et strikkeplagg.
Denne kvelden lærer du hvordan man 
syr tråder pent og solid på baksiden, 
ulike måter å montere skuldrene på, 
å sy sammen to deler med maskest-
ing, så det ser ut som det er strikket 
sammen, å klippe opp et plagg og å 
plukke opp masker langs kanten/knap-
pestolper.
Alle deltagere må ha med seg noe de 
har strikket, gjerne et påbegynt arbeid 
eller prøvelapper. Hjemmeside: 
http://helles-syskrin.blogspot.no
Lærer: Helle Siggerud
Kursavgift: 300,-/400,-
Dato: 7/2, kl. 18.00-21.00
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8B Forkorta pinner
Vi bruker forkorta pinner for å snu midt 
i en omgang, og strikke andre veien. 
Dette gjør vi for å lage mer plass i et 
plagg, for eksempel bak i nakken, over 
baken hos småbarn som bruker bleier, 
for å forlenge nederst på et barneplagg 
for å gi den litt mer lengde. På kurset 
vil du lære fem forskjellige metoder 
avhengig av hva slags garn du har og 
hva du strikker på, ingen av dem gir 
hull i det du vender. 
Vi går særlig igjennom svøp og 
snu-metoden, German Short Rows-
metoden og den japanske forkorta 
pinner-metoden, men vi vil også titte 
på den såkalte norske metoden og 
garn over-metoden.  
Lærer: Ann Myhre / Pinneguri
Kursavgift: 400,-/500
Dato: 7/3, kl. 18.00-20.00

8C Vrangborder og kanter
Det er mange måter å lage kanter til 
f.eks votter på. En kant skal gjerne 
være både praktisk og pen. På dette 
kurset får du lære noen varianter: 
Fletter (også falske), estisk spiral, 
tveband, varianter av vrangbord + evt 
andre teknikker.
Lærer: Ida Kurland
Kursavgift: Kr 300,-/400,-
Dato: 21/3, kl. 18.00-21.00

Kurs nr. 9
Kaffebrikker 
Her kan du bruke fantasien. Vi syr 
stichery, applikerer og quilter.
Lærer: Anne Sørli
Kursavgift: Kr 450,-/600,-
Dato; 18/2, kl. 10.00-16.00
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Kurs nr. 10
Påsketoving
Her kan du tove kule påskehøner og 
eggekrans til påsken. 
Lærer: Nina Tærud-Johansen
Kursavgift: Kr 700,-/900,-
Dato: 8/3, kl. 18 00-21 00, 11/3, kl. 10.00-
16.00

Kurs nr. 11
Frihåndsquilting på hjemmesymaskin, 
nybegynner
Dette er et kurs som passer for deg som ikke 
har forsøkt deg på maskinquilting før eller 
om det er lenge siden du brukte 
maskinen din til å quilte. Kurset krever ingen 
forkunnskap, men for å kunne frihåndsquilte 
på din hjemmesymaskin, må du kunne 
senke undertransportøren og du må vite 
hvordan du gjør det. Du må også ha en egen 
frihåndsquiltefot montert på symaskinen din. 
På dette kurset vil du lære enkle og an-
vendelige design som kan brukes på de aller 
fleste quiltetopper. Vi kommer til å snakke litt 
om typer vatt og litt om trådvalg. 
Hjemmeside: karmaquilt.net
Lærer: Marianne Engest Nybølet
Kursavgift: Kr 600,-/800,-
Dato: 10/3, kl.10.00-18.00

Kurs nr. 12
Frihåndsquilting på hjemmesymaskin, 
litt øvet
Dette er et kurs som passer for deg som 
har litt trening i maskinquilting, men som 
ønsker å lære mer. Formålet er at du selv 
skal kunne ferdigstille arbeidene dine med 
quiltingen. Du vil få tips og ideer om ulike 
quiltedesign og oppbyggingen av dem. Vi 
går igjennom bruk av merkepenner og quilt-
elinjaler. Hjemmeside karmaquilt.net
Lærer: Marianne Engest Nybølet
Kursavgift. Kr 600,-/800,-
Dato:14/4, kl. 10.00-18.00
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Kurs nr. 13
Brikkevev
Brikkevev er en av de eldste vevteknik-
ker vi kjenner og har vært praktisert i 
hele verden over flere tusen år. Det mest 
kjente funnet av brikkevev i Norge er fra 
Osebergskipet. Brikkevevde bånd brukes 
til blant annet belter, hårbånd og seletøy. 
Båndene brukes også i beltestakken og 
bunader fra Telemark. Ved å vri på brik-
kene, dannes mønster. Det er uendelig 
muligheter i mønstring med brikkevev.
Lærer: Karin Grøneng
Kursavgift: Kr 900,-/1100,- 
Dato: 17/3, 18/3, kl. 10.00-16.00

Kurs 14
Fletting av rund kurv
På dette kurset kan du lære grunnteknik-
ker i pilfletting. Vi fletter rund bunn med 
kryssflett, kimning, ulike typer sideflett 
kant og hank.
Lærer: Wenche Buvik og Gro Stubdal
Kursavgift: Kr 1200,-/1450,-
Dato: 6/4, kl. 18.00-21.00, 7/4, 8/4, kl. 
10.00-16.00

Kurs nr.15
Tovekurs “små skatter”
På denne torsdagen skal vi jobbe med 
forfilt, fargestoffer, upwolfing, puff paste, 
metallic foil, brodering og litt perler for å 
skape våre egne små skatter. Bli med og 
lek! Hjemmeside rozevilterije.nl
Lærer: Brigitte Eertink
Kursavgift: Kr 700,-/900,-
Dato: 19/4, kl.10.00-18.00

Kurs nr. 16
Nunofilting, skjerf
I to og en halv dag skal vi leke med ull, 
silkestoffer, silkefiber, silkefløyel, silke-
broderigarn, fargestoffer og metallic foil. 
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Vi lærer teknikker som lager fin filt 
struktur med flotte detaljer og etter-
behandling med metalliske overflater 
og broderi-sting. I løpet av kurset vil 
vi farge vårt egen silkebroderigarn 
som passer til fargene i skjerfet. Vi 
lager små stykker i filting som blir 
syddd sammen til slutt. Hjemmeside: 
rozevilterije.nl
Lærer: Brigitte Eertink
Kursavgift: Kr 1600,-/1900,-
Dato: 20/4, kl. 17.00-21.00, 21/4, 
22/4, kl.10.00-17.00

Kurs nr. 17
Mikro Makramé
På kurset vil du lære deg en magisk 
knute med uendelige muligheter. 
Dette kurset er for nybegynnere, 
og du vil lære deg flere mønstre. Vi 
kommer til å lage flere små armbånd 
for å få teken på teknikken i løpet av 
kurset. Du får tildelt en vakker, magisk 
krystall som du vil lære deg å knyte 
inn i smykket ditt og velge farge på 
tråden. Se facebook.com/Macram-
eManii
Lærer: Maren Danielsen Skøien
Kursavgift: Kr 900,-/1100
Dato. 28/4, 29/4, kl. 10.00-16.00

Kurs nr. 18
Vevkurs videregående, dreiels-
teknikker
Kurset tar utgangspunkt i den el-
ementære teorien og det praktiske 
arbeidet dere har lært og utført på 
grunnkurs i vev. Vi starter med prøver 
i teknikkene, og de som har tid har 
muligheten til å veve småtekstiler, 
som stoff til liten veske, brikke eller 
løper, hals eller skjerf osv. Teknikkene 
settes opp på 6, 8, 9 og 10 skaft og 



trøer, avhengig av hvor mange dere 
blir på kurset.  2 deltagere setter opp 
en renning sammen, men alle skal 
veve på alle renningene. Materialene 
blir bomull, lin og ull. 
Lærer: Karin Kristiansen
Kursavgift: 2800,-/3200,-
Dato: Fredag 8/6 og 15/6, kl. 18.00-
22.00. Lørdag 9/6 og 16/6, kl. 10.00-
15.00 og 17.00-20.00
Søndag 10/6 og 17/6, kl. 10.00-15.00, 
og en mandag i august.

Kurs nr. 19
Soppfarging til høsten!
På kurset lærer du å plukke og arts-
bestemme ulike fargesopper, koke 
fargesupper og farge ull og silke med 
et stort spekter av farger. Vi møtes 
først på teorikveld i august og sopptur 
i september, og så blir det bunting 
av garn, beising og farging en helg i 
november.
Lærer: Trine Parmer
Kursavgift: Kr 1450,-/1650,-  
Dato: Teorikveld 28/8, kl. 18.00-21.00, 
Sopptur 4/9, kl. 17.00-20.00, 
Fargehelg 2/11, kl. 18.00-.21.00, 3/11, 
4/11, kl. 10.00-17.00

Kurs nr. 20
Ung Husflidskurs, ragquilt
Prosjektet denne våren er å sy et 
stort slumreteppe av flanellstoffer i 
teknikken «Ragquilt». Åpent for Ung 
Husflid-medlemmer i alderen 7-15 år.
Lærere: Ung Husflid komitéen
Kursavgift: Kr 250,- inkl. materialer
Dato: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 4/4, 
kl. 18.00-20.00

20
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Kursavgiften er oppført for medlemmer / ikke medlemmer i Norges Husflidslag. 
Materialutgifter kommer i tillegg til kursavgiften. Det er bindende påmelding. Kursav- 
giften må være betalt, om ikke annet er oppgitt, 1 uke før kursstart. Ved avbestilling 
senere enn 10 dager før kursstart, må kursavgiften betales i sin helhet.

Påmelding på kurs:
 www.skedsmo-husflidslag.no

(Kurslinken)

Opplysninger om kurs: Britt V. Holen, 482 08 438
eller Britha O. Molvig, mobil 926 21 297

vår e-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com  

Velkommen på kurs i Skedsmo Husflidslag!  

Gi et kurs i gave!
Vi har mange spennende kurs!
Fyll ut skjema på hjemmesiden
www.skedsmo-husflidslag.no 
og du får tilsendt et gavekort.

Med Rødlista retter vi oppmerksomheten mot teknikker som er lite i bruk, 
gjemt og nesten glemt! Rødlista er ingen ferdig liste, men et prosjekt hvor 
lokallag selv velger hvilke teknikker fra eget område som må læres videre før 
det er for sent. Skedsmo Husflidslag har valgt plantefarging som sitt Rødliste-
prosjekt. Vi har hatt mange spennende kurs og foredrag om emnet. Til høsten 
planlegges det kurs i farging med lav, i tillegg soppfargekurs.
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Strømmen Husflid as
Strømmen Storsenter

Tlf. 63 81 23 20 
E-post: 

husflid@strommenhusflid.no

Webadresse:
www.strommenhusflid.no

Garn, gaver, suvenirer 
Romerike jubileumsdrakt 

Vi fører garn fra Sandnes, Dale, 
Rauma og PT. 

Bunader og bunadssølv
Symaskiner fra Husquarna

Eget verksted.

10 % rabatt på garnkjøp over 
kr 200,- til medlemmer. 

Velkommen til en hyggelig handel!
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Haneborgveien 38, 1470 Lørenskog 
Mobil + 47 913 89 809 

E-post: floflo@online.no 
www.fruflosystue.no 

Brodering, montering og omsøm av bunad, 
sølv, sko, underskjørt, sjal og mye mer... 



I Voldgata 12 i Lillestrøm ligger Norges 
største sømsenter, på hele 1650 kvadrat. 
En butikk med alt du kan tenke deg av garn, 
stoffer, gardiner, møbelstoffer, quiltestoffer,
knapper, bånd, sytilbehør og symaskiner.

Egen systue.

Reparasjon av alle typer symaskiner.

Eget kurslokale med tett kursprogram.

Åpningstider:

Mandag - fredag  09:00-17:00
Torsdager   09:00-19:00
Lørdager   09:00-15:00

Voldgata 12, 2000 Lillestrøm
epost: lillestrom.sysenter@live.no

Tlf: 63813068

Netthandel: www.lillesy.no



SKINN OG LÆR Lærer Dato Arrangør
Skinnfellsøm dagtid Britha O. Molvig 31/1, 7/2, 14/2, 21/2 Skedsmo

Lærarbeid Anders Wennevold 26/1, 27/1, 28/1 Skedsmo

TEKSTIL Lærer Dato Arrangør
Bunadkurs kveld Ai Nguyen Isaksen 4/1  deretter hver torsdag 15 ggr Rælingen

Bunadkurs dag Signe Berg 17/1 deretter annenhver ons 5ggr Rælingen

Quilting Anne-Marie Bekkevold 24/1, 7/2, 7/3 Rælingen

Quilting Anne-Marie Bekkevold 9 /3, 10/3 og 14/4 Rælingen

Omsøm Anne Shah 10/1, 24/1, 7/2 ,21/2, 7/3 Rælingen

Bunadbrodering Randi Bjørgeseter 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 4/4 Skedmso

Bunadmontering Anne Berit W. Flo 30/1, 10/2, 11/2, 13/2, 27/2, 13/3 Skedsmo

Sy kaffebrikker Anne Sørli 18/2. Skedmso

Frihåndsquilting, nybet Marianne Engest Nybølet 10/3. Skedmso

Frihåndsquilting videreg Marianne Engest Nybølet 14/4. Skedsmo

Vevkurs dreiel, videreg Karin Kristiansen 8/6, 9/6, 10/6, 15/6, 16/6, 17/6 + aug Skedsmo

Lappesømkurs – linjaler Helle Løvenskiold 13/1, 14/1 Nittedal

Søm av klær etter mønster Julie Myhren 10/2, 11/2 Nittedal

Brodering/montering bunad Anne-Berit Wenger Flo 29/1, 12/2, 17/2, 18/2, 26/2, 12/3 Lørenskog

Sykurs for ungdom Jorunn Sæter 11/4, 18/4, 25/4 Lørenskog

Sy et valgfritt plagg Jorunn Sæter 4/5, 5/5, 6/5 Lørenskog

MASKER OG TRÅD Lærer Dato Arrangør
Klipp i strikk Helle Løvenskiold 7/2. Skedmso

Forkorta pinner Ann Myhre 7/3. Skedmso

Vrangborder og kanter Ida Kurland 21/3 Skedsmo

Brikkevev Karin Grøneng 17/3, 18/3 Skedsmo

MikroMacramé Maren Danielsen Skøien 28/4, 29/4 Skedsmo

Strikkemiks - helg Inger Kristiansen 3/2, 4/2 Nittedal

Knipling – Smykkekurs Linda Birgitte Lillenes 7/4, 8/4 Nittedal

Strikkekvelder Berit Ringnes,Inger 
Kristiansen

29/1, 26/2, 12/3, 3/4 Nittedal

Filering Karin Kristiansen, Hilde 
Fauchald

20/1, 21/1 Lørenskog

Grindvev viderek. Karin Kristiansen 10/2, 11/2 Lørenskog

Båndbroderi Frøydis Stiansen 6/3, 13/3 Lørenskog

Sprang Herborg Wahl 7/4, 8/4 Lørenskog

Kniplinger Elisabeth Bjørklung Bøhler 13/4, 14/4, 15/4 Lørenskog

Felleslista Nedre Romerike Vest våren 2018
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TOVING Lærer Dato Arrangør

Påskemix Randi Fjellestad 3/3. Rælingen

Tove veske/ bag Randi Fjellestad 3/2. Skedsmo

Nunofilting hals Annie Tranum 17/2. Skedsmo

Tove rallarhatt Randi Fjellestad 7/4 Skedsmo

Påsketoving Nina T-Johanen 8/3, 11/3 Skedsmo

Toving "små skatter" Brigitte Eertink 19/4. Skedsmo

Nunofilting skjerf Brigitte Eertink 20/4, 21/4, 22/4 Skedsmo

Tovekurs – vår/påsketema Randi Fjellestad 10/3, 11/3 Nittedal

TRE Lærer Dato Arrangør
Treskjæring I Øyvind Hammer 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 

14/3, 21/3
Skedsmo

Treskjæring II Øyvind hammer 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 
22/3

Skedsmo

Kurvfletting Wenche Buvik, Gro Stubdal 6/4, 7/4, 8/4 Skedsmo

Pilfletting Magne Stiansen 2/2, 3/2 Lørenskog

DIVERSE Lærer Dato Arrangør

Meksikansk Fletting Vigdis Hovden Månsson 3/2, 4/2 Lørenskog

Hjerter av naturmaterialer Kari Rudi 25/2 Lørenskog

Sliping av verktøy og kniver Jan Larsen 5/3, 12/3, 19/3 Lørenskog

Sølvsmykker i tekstile tekn. Ulla Rønnow 9/3, 10/3, 11/3 Lørenskog

Karding og spinning Elisabeth Riiber 14/4, 15/4 Lørenskog

Påmelding / informasjon om kurs i husflidslagene           
Britt V. Holen
Britha O. Molvig

482 08 438
926 21 297

brilund@online.no
post.skedsmohusflidslag@
gmail.com
www.skedsmo-husflidslag.no 

Skedsmo

Marita Gustavsen
Unn Løntjern

930 34 695
996 39 766

mini-marita@hotmail.com
unn1962@gmail.com
www.lorenskog-husflidslag.no 

Lørenskog

Rita Wilhelmsen
Elisabeth Sørlie

915 40 005
922 05 328

www.nittedal-husflidslag.no Nittedal

Inger Tallaksen 951 09 819 italla@online.no
ralingen.husflidslag@gmail.com
www.husflid.no/raelingen

Rælingen
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SUPERENKEL NISSE

Her er det brukt Bomull Sport og heklenål nr. 3. Nissen er 10 cm lang.
NB - gjør gjerne endringer og lokale tilpassinger :-)

Omg 1: Begynn med hudfarge. Lag en magisk ring, 
             4 lm (= 1 dst), 9 dst til i ringen. Skift til hvit,  
             10 dst til i ringen. Avslutt med 1 kjm i 4. lm.
Omg 2: Fortsett med hvit. 1 fm i hver av de 10 dst på
             forrige omg, men 2 fm i 3. og 8. dst (= 12 fm).
             Skjegg: I hver av de hvite dst på forrige omg, 
             hekles 1 fm, 5 lm, 1 fm. Avslutt med 1 kjm i 1.
             fm.
Lue: Start med en ganske lang trådende (den trengs etterpå).
         Lua hekles fram og tilbake i ønsket farge:
         1 fm i hver av fm på luekanten (= 12 fm),
         snu med 1 lm, og hekle på samme måten                        
         tilbake. Hopp heretter over 1. m i starten
         på hver rad, til det det er 2 fm igjen. Avslutt
         med en rad fm rundt hele lua (med trådenden).
Dusk: Hekles med hvit: Lag en magisk ring, 3 lm, 13 
          st i ringen, 1 kjm i 3. lm.
Dra til ringene, fest tråder, lim på øyne og ei perle til nese.
           



Lagets postadresse Kontonr.  1286.31.06840
Skedsmo Husflidslag Org.nr.     975 495 809
Gjoleidveien 9  E-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com
2019 Skedsmokorset Hjemmeside: www.skedsmo-husflidslag.no

Skedsmo Husflidslag holder hus på Tingvold, i Gjoleidveien 9, like ved Skedsmo 
kirke. Der har vi kurslokale, vevstue og trerom for spikking og treskjæring.

Vi har flere kurs og ringer i løpet av uka, både på dag- og kveldstid. To mandager i 
måneden er det åpne temamøter med foredrag, verksted,  strikkekafé etc. Følg oss på 
Facebook eller se hva som skjer på vår hjemmeside: www.skedsmo-husflidslag.no

 Skedsmogenserne og Skedsmovottene - 2015

Mønster til «Skedsmo-
genseren 2015» og til
«Skedsmovotten» kan 
kjøpes hos våre garn-
annonsører; Lille Lotte, 
Lillestrøm Sysenter, 
Strømmen Husflid, Hennes 
Fritid og Go’ og varm.     

Mønster kan også kjøpes på våre strikkekaféer og 
åpne møter eller bestilles på vår hjemmeside: 
www.skedsmo-husflidslag.no

 AnneMa-design@
Trykk: printing


