Våren 2023

Kurskatalog
og program

Medlem av

SKEDSMO
HUSFLIDSLAG

Velkommen til gårdsbutikken på Søndre Holm

Norsk pelssau
Spælsau
Villsau
Bleset sau
Norsk kvit sau
Grå trøndersau
Gotlandsfår
Leichester får
Boergeit
Kanin
Bever..

Vi har saueskinn og skinnfeller fra norske saueraser,
norsk ull, merinoull, silke, nålefilt og utstyr til toving,
filting, spinning og skinnfellsøm.
Vi fører garn fra alpakka og alle norske saueraser bl.a. fra
Hillesvåg, Sjølingstad, Leine Merino, Rauma og fra egne
pelssauer samt vevgarn og utstyr til litt av hvert....
Åpningstider
tirsdager og torsdager
klokka 10-20
eller etter avtale

Sølje
Tinde
Varde
Blåne
Vilje
Sol
Luna
Vidde
Ask
Embla
Troll
Fjord
Fjell
LEBRASA

Søndre Holm, Ulvedalsveien 150, 2020 Skedsmokorset, 926 21 297, www.googvarm.no
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Velkommen til vårens kurs og aktiviteter i Skedsmo Husflidslag

Skedsmo Husflidslag har ca. 400 medlemmer fra 8 år og oppover. Gjennom hele uka er det stor
aktivitet på husflidshuset vårt Tingvold. Her er det kurs og læringsverksteder for husflidsinteresserte
i alle aldre. Vi har temamøter og strikkekaféer hvor det er åpent for alle.
Velkommen innom enten du er medlem eller ikke.

Temamøter og arrangementer

DATO

TID

ARRANGEMENT

9. januar

19-20

Temamøte på Tingvold. Vi får besøk av Marta Kløve Juuhl. Hun kan det meste
innen vev og ull. Hun har i mange år undervist i veving og i tillegg påtatt seg
utsmykkingsoppdrag for andre. Med stor kjennskap til veving av åkle og ryer har
hun fordypet seg i oppstadveven i sitt eget arbeid ved Osterøy museum. Hos
oss vil hun snakke om oppstadvev.

30. januar

18-21

Strikkekafe på Tingvold. Inviter gjerne med en venn!

13. februar

19-21

Årsmøte på Tingvold. Se innkalling nederst.

27. februar

18-21

Strikkekafé på Tingvold

3. mars

07-21

Tur til Fårfest i Kil. Busstur til svenskenes flotte fårefestival. Masse utstillere,
kurs og show. Påmelding på hjemmesiden under «Hva skjer»

13. mars

19-21

Temamøte på TingvTold. Vi får besøk av Mari Melilot med foredraget «Alle kan
sy!», en inspirasjonskveld til alle som ønsker å lære å sy klær selv.

27. mars

18-21

Strikkekafe med påskeaktiviteter på Tingvold

24. april

18-21

Strikkekafe på Tingvold

2. mai

18-21

Dugnad på Tingvold. Ta med bøtte, klut og rive.

6. mai

11-15

Husflidsdagen på Huseby gård, Skedsmo bygdemuseum. Det blir workshop i
bl.a. Krøllhårsåler og spinning på håndtein. Påmelding på hjemmesiden.

22. mai

18-21

Strikkekafe på Tingvold

19.-23. juni

09-14

Kreativ uke 2023 – sommerskolen for barn i alder 8-15 år på Tingvold og Sten.
Påmelding på hjemmesiden.

August

18-

Ut i det blå tur. Følg med på vår hjemmeside

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

Innkalling til årsmøte
Styret i Skedsmo Husflidslag innkaller herved til årsmøte
mandag 13. februar kl.19 på Tingvold.
Saker til årsmøte må være styret i hende innen 31/12-2022
For de som ønsker årsmeldingen i papirformat, er det mulig å hente den
på Tingvold fra slutten av januar. Velkommen!
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Styret i Skedsmo husflidslag

Verv

Navn

Leder

Anne Aabel Fjeld

Kontakt

aabel.fjeld@outlook.com
416 18 737

Nestleder

Eva Kristin Westbye

eva.kristin.westbye@ralingen.kommune.no
928 10 993

Sekretær

Helga Soldal

helga.a.soldal@gmail.com
913 98 409

Kasserer

Hege Tinghøj

hege.tinghoj@gmail.com
952 83 962

Studieleder

Britt Valdemarsdatter
Holen

brilund@online.no
482 08 438

Styremedlem
webansvarlig

Anne Marie Madssveen

anne.marie.madssveen@gmail.com
900 56 725

Styremedlem
arr.komiteen

Heidi Kovacs

heidi.kovacs@hotmail.no
957 15 323

Styremedlem
utstillingskom.

Liv Marit Wilberg

livmpw@gmail.com
412 95 609

Styremedlem
ung husflid

Britha Opheim Molvig

britha@googvarm.no
926 21 297

Postadresse: Skedsmo Husflidslag, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset
Hjemmeside: www.skedsmo-husflidslag.no Søk oss gjerne opp på Facebook og Instagram!
E-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com
Telefon: 926 21 297 (lagets driftssekretær Britha O. Molvig)
Medlemsfordeler
Som medlem i Skedsmo Husflidslag får du rabatt på kursene våre. Du får kurskatalogen 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 Lillestrøm Sysenter, Strømmen Husflid og på ull
og garn hos Go’ og varm.
Mer info om andre medlemsfordeler fra Hillesvåg Ullvarefabrikk, Panduro Hobby, Norsk Flid
Husfliden, Hotell Bondeheimen, Hadeland Glassverk og Lille Gullkorn på www.husflid.no
Medlemsavgift 2023
Hovedmedlem: Kr 670,Husstandsmedlem: Kr 450,Barn og unge under 26 år: Kr 200,Dersom du er hovedmedlem i et annet lokallag, kan du være støttemedlem hos oss.
Det koster kr 200,- pr. år, og faktureres fra vårt lag.
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Det skjer...
Vi har mange kreative barnemedlemmer i husflidslaget. Det koster kr 200,- pr. år
å være medlem i Ung Husflid i Skedsmo Husflidslag. Meld deg inn via vår hjemmeside www.skedsmo-husflidslag.no
Kreativ uke 2023
Sommerskolen er for barn i alderen 8-15 år. Det er mange aktiviteter bl.a. toving,
veving, spikking, snekring, lærarbeid, maling, tegning, brodering, symaskinsøm,
stofftrykk, hoppetau, snorfletting av mange slag, lappesteking mm.
Dato: 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, kl. 9-14
Pris: Alle dagene kr 1800,- (medlemmer kr 1400,-)
Enkeltdager kr 450,- (medlemmer kr 350,-)
Prisen er inkludert materialer.
Påmelding på hjemmesiden vår www.skedsmo-husflidslag.no
Info: Britha 926 21 297 eller post.skedsmohusflidslag@gmail.com
Kurs 28 - Ung Husflid – våren 2023
Åpent for unge mellom 8 og 16 år
Denne våren blir det kurs i søm. Vi skal sy på symaskin, og du kan bl.a. sy skjørt og
ragquiltputer.
Lærere: Ung Husflid komiteen
Kursavgift: Kr 400,-/800,- medlem/ikke medlem (inkl. materialer)
Dato: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3 kl. 18-20 (12t)
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Læringsverksteder
Læringsverkstedene 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. Disse er gratis for medlemmer/støttemedlemmer av
laget. Ikke-medlemmer betaler kr 50,- pr. gang.
KVELD/HELG:
Læringsverksted TRE - hver mandagskveld kl. 18-21 på trerommet.
Tilbud til deg som vil spikke, skjære ølhøner, lage kniver, drive med treskjæring, karveskurd m.m.
i et spennende tre-felleskap.
Dato: 9/1 (45t)
Kontaktpersoner: John Madssveen, 907 61 827, johnmads@online.no
Torstein Bøhnsdalen, 900 11 177, to.boh@online.no
Læringsverksted SKINNFELL- En tirsdag i måneden kl. 18-22 hos Go’ og varm.
Dato: 3/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6 (24t)
Kontaktperson: Britha Opheim Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no
Læringsverksted VEV - hver mandagskveld kl. 18-21 på vevstua (69t)
Planleggingsmøter i salen: : 2/1, 6/2, 6/3, 8/5, 5/6 kl. 18.30
Workshop: 5/2, 19/3 kl. 10-16
Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo, 415 52 542, anne.gunhild.wollo@gmail.com
Læringsverksted SØM AV KLÆR – en torsdag i måneden kl. 17-21 på Tingvold
Dato: 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6 (24t)
Kontaktperson: Silje Damman Henden, 41 555 363, siljedh@yahoo.no
Læringsverksted LAPPETEKNIKK - kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18 på Tingvold
Dato: 6/1, 7/1, 8/1, 16/1, 20/1, 21/1, 22/1, 20/2, 10/3, 11/3, 12/3, 20/3, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4, 12/5,
13/5, 14/5, 15/5, 2/6, 3/6, 4/6, 12/6 (162t)
Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, ingrid@familiendalen.com
Læringsverksted TOVING - kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16
Dato: 14/1, 15/1, 29/1, 2/2, 22/2, 2/3, 16/3, 22/3, 12/4, 22/4, 23/4, 4/5, 10/5, 20/5, 21/5, 31/5, 10/6,
11/6 (81t)
Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no
Læringsverksted ROZEVILTERIJE- en torsdag i måneden kl. 18-22 hos Go’ og varm
Dato: 19/1, 16/2, 16/3, 20/4 (16t)
Kontaktperson: Britha Opheim Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no
Læringsverksted SPINNING - en torsdag i måneden kl. 18-22 hos Go’ og varm
Dato: 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 29/6 (24t)
Kontaktperson: Britha Opheim Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no
FORMIDDAG:
Læringsverksted HUSFLIDSTREFF – hver onsdag kl. 10-14
Åpent for alle som vil strikke, hekle, brodere, sy etc. sammen med andre
Dato: starter 4/1 (88t)
Kontaktperson: Ida Kurland, 473 49 468, id-bi-k@online.no
Læringsverksted BILLEDVEV – hver torsdag kl. 11-15
Åpent for alle som liker å veve billedvev eller andre småvever.
Dato: 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6 (44t)
Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no
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Torstein Bøhnsdalen – medlem av tregruppa i
Skedsmo Husflidslag
Det er mandag kveld og Torstein Bøhnsdalen er på plass i spikkerommet på Tingvold. Der treffer han de
andre «gutta» som spikker hver mandag.
I kveld er det to til, vanligvis er de seks stykker som treffes. Det spikkes og det utveksles erfaringer, og
det er alltid kaffe og en kakebit. Det er godt å treffes.
Torstein begynte på kurs i ølhøner i 2005 med Kolstad som lærer i Skedsmo Husflidslag, siden har han
vært her nesten hver mandag!
Spikking var noe Torstein fikk dreisen på. Han har spikket over 60 ølhøner. Han lager også fuglekassestabbur, krympebokser, trefigurer, nisser og masse masse mer.
Han har selv holdet flere kurs i ølhønespikking, både i Enebakk Husflidslag, Skauen og Grende.
Han synes figurskjæring er morsomst. Han har gått på tre figurskjæringskurs med Harley Refsdal som
lærer. Det var veldig lærerikt.
Det Torstein synes selv er det fineste han har laget er ei Dragehøne med tre hoder.
Torstein har ei fyldig snekkerbu hjemme, og bruker mye tid på hobbyen sin.
Han stiller alltid opp for husflidslaget om det trengs en reperasjon eller to. Han har også vært med på
sommerskolen for barn og Den kulturelle skolesekken.
Anne Aabel Fjeld - tekst
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Kurs i Skedsmo Husflidslag våren 2023
Kursene er åpne for alle. Kursavgiften er oppført for medlemmer/ikke medlemmer i Norges Husflidslag.
Materialutgifter kommer i tillegg til kursavgiften. Kursavgiften betales ved påmelding. Ved avmelding
senere enn 14 dager før kursstart, må kursavgiften betales i sin helhet. Ved avmelding innen 14 dager
før kursstart refunderes kursavgiften fratrukket kr 100,- i administrasjonsgebyr.

Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker.
Det å lage, reparere og utnytte ressursene som
Kurs
1 Veving
litt øvet del av
ligger
nær
oss var nybegynner/
tidligere en selvfølgelig
Her lærer du praktisk
arbeid
i veven,
renning,
allmenndannelsen.
Det er
en del
av vår -immateriveving, inkl. forståelse av elementær
elleoppsett,
kulturarv.
bindingslære.
Vi lærer
å lese oppskrifter
Med
dagens situasjon
er denne
kunnskapen igjen
og lager egne
oppskrifter
samt lærer hvilke
høyaktuell.
Velstanden
vår, kjøpekraften
og overgarnkvaliteter
som
egnerstore
seg til
ulike teknikforbruket
har skapt
enormt
utfordringer
for
ker. Det
målivet
påberegnes
kloden
vår og
på den. noe arbeid utenom
kurskveldene.
Kurslærer: Britt Fossumstuen
Kursavgift: Kr 2400,-/2800,Dato: 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 28/2,
7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 11/4 kl. 18-21 (36t)
Kurs 2 Veving litt øvet/videregående
Vi prøver oss på nye bindinger og setter opp
renninger i ulike teknikker. Vi ser på tradisjonelle teknikker brukt i åklær, og vi skal veve
eget åkle i f.eks. tavlebragd. Det må påberegnes noe arbeid utenom kurskveldene.
Kurslærer: Britt Fossumstuen
Kursavgift: Kr 2400,-/2800,Dato: 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 2/3, 9/3,
16/3, 23/3, 30/3, 13/4 kl. 18-21 (36t)
Kurs 3 Skinnfellsøm og småting i saueskinn
På dette kurset kan du sy deg flotte ting av
saueskinn; en sengefell, sofafell, et gyngestolteppe, barnepose eller en vuggefell. Dekorer med skinnfelltrykk eller sy på åkle.
Du kan også sy puter, votter, tøfler, vest, boa,
lue med mer. Hjemmeside www.googvarm.no
Kurslærer: Britha Opheim Molvig
Kursavgift: Kr 1800,-/2200,Dato: 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2 kl. 10-15 (25t)
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Kurs 4 og 5 Brodering og montering av
bunad – dag og kveldskurs
Har bunaden din krympa i skapet? Meld deg
på kurs og sy om din egen bunad eller brodere
bunad eller bunadskjorte, monter herre- eller
damebunad, bunadskjorte eller cape. Du bør
ha noe forkunnskap i brodering og sømarbeid
og velger selv hvilken bunad du vil sy. Beregn
en del hjemmearbeid. Det legges stor vekt på
nøyaktighet og å kose seg med arbeidet.
Du kan også veve strømpebånd på dette
kurset. Vi vil også snakke om vedlikehold og
stell av bunad samt hvordan man oppbevarer
plaggene på en riktig måte. Deltakere må
skaffe materialpakker med mønster, broderiplansjer og sømforklaring selv.
www.FruFloSystue
Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo
Kursavgift: Kr 2500,-/3000,Dato kurs 4: 24/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3
kl. 10-14 (24t)
Dato kurs 5: 24/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3
kl. 18-22 (24t)
Kurs 6 Tove veske eller bag
Vi tover vesker i norsk ull med div dekor.
Kurslærer: Randi Fjellestad
Kursavgift: Kr 450,-/600,Dato: 28/1 kl. 10-16 (6t)

Kurs 7 Tove tøfler
Vi tover tøfler av norsk ull og forsterker med
skinnsåler.
Kurslærer: Annie Tranum
Kursavgift: Kr 450,-/600,Dato: 4/2 kl. 10-16 (6t)
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Kurs 8 Tekstilfat
På kurset lærer du å forme, designe og
sy ditt eget unike og dekorative tekstilfat.
Tema/utrykk bestemmer du selv, enkelt, stilfullt, overdådig, fargerikt…. Både sammensyingen, applikasjonene og dekorsømmene
syes på vanlig symaskin. Materialpakke
anbefales.
Kurslærer: Frøydis Myhre
Kursavgift: 1200,-/1500,Dato: 11/2, 12/2 kl. 10-16 (12t)
Kurs 9 Surdeigsbaking med søte deiger
Ida Albertsen, på Instagram kjent som
Surdeigshimmelriket, har denne gangen
surdeigskurs med fokus på søt surdeigsbakst. På dette kurset lærer du å holde ved
like en søt surdeigstarter, vi setter en søt
hvetedeig du får med deg hjem til steking,
men vi skal også forme og steke kanelsnurrer på kurset. Dessuten vil du lære
hvordan lage nydelige halvsunne havregrynskjeks med rosiner, sjokolade og
selvfølgelig surdeigstarter.
www.surdeigskurs.no
Kurslærer: Ida Julie Mørk Albertsen
Kursavgift: 600,-/800,Dato: 16/2 kl. 17.30-21.30 (4t)
Kurs 10 Sashiko Boro
Opprinnelig japansk sømteknikk for lapping
og forsterkning av klær. I dag brukes det
også for dekorasjon og pynt på klær, puter,
duker mm. Vi lærer litt om historie/opphav,
om bruk av materialer og utstyr og så
skal vi sy mye. Vi bruker en dag til å lære
teknikk og syr strukturert etter mønster, og
en dag til mer praktisk søm/friteknikk som
lapping. Ta gjerne med noe du vil lappe
(f.eks. en olabukse). Kurslærer har med
materialpakke.
Kurslærer: Vibeke Kvanum
Kursavgift: Kr 900,-/1100,Dato: 18/2, 19/2 kl. 10-16 (12t)
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Kurs 11 og 12 Tälj en bandgrind - Väv ett
band!
Svenske Kerstin Neumüller har gitt ut boka
“Simple weave - Väv utan vävstol” og viser at
veving verken trenger å være vanskelig eller
skremmende! På dette kurset lager du din
egen båndgrind av tre og etterpå vever du
bånd på den. Ingen tidligere kunnskap i
spikking eller veving er nødvendig.
Første dag er “Spikkedagen”. Kerstin presenterer seg selv og viser sine små båndgrinder
som ser ut som jenter, hester og hus, og forteller hvordan hun starta å spikke sine egne
grinder. Du lager din egen båndgrind med
enkle håndverktøy som du har mulighet til å
kjøpe med deg hjem på slutten av dagen.
Andre dag er “Vevedagen”. Hvordan får man
trådene på plass i en båndgrind og hvordan
kan man tenke for å bygge opp ulike mønster i et bånd? Bruk din nyspikka båndgrind
eller lån en av lærer. Du rekker å prøve ulike
båndmønster, og får vevd nok til å få noen
bokmerker og armbånd. Instagram:
kerstin.neumuller og dearcarvingdiary
Kurslærere: Kerstin Neumuller
Kursavgift: Kr 2000,-/2400,Dato kurs 11: 25/2, 26/2 kl. 10-17 (14t)
Dato kurs 12: 28/2, 1/3 kl. 10-17 (14t)
Kurs 13 Søm av klær i faste stoffer
Ta med deg mønster, stoff og det utstyret du
trenger for å sy et valgfritt plagg i faste
stoffer denne helga. Kursholder Julie Myhren
er lærer i søm og tekstilhåndverk ved
Hjerleid handverksskole og vil gå gjennom
ulike sømteknikker mens vi syr plagget. Du vil
også lære hvordan du legger mønstret riktig
på stoffet, ulike merkemetoder, og hvordan ta
mål og gjøre små endringer på mønsteret. Du
må ha med egen symaskin og sysaker.
Kurset passer både for nybegynnere og
øvede, men man bør ha grunnleggende
kjennskap til bruk av symaskin.

Forts. neste side
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Påmeldte vil få spørsmål om hva de
ønsker å sy i forkant av kurset for å gjøre
det relevant for alle.
Kurslærer: Julie Myhren
Kursavgift: 1000,-/1250,Dato: 4/3 kl. 9-17, 5/3 kl. 9-13 (12t)
Kurs 14 Tove rund hals
Vi tover en lekker hals av silke og
merinoull. Teknikken kalles nunofilting, og
gir lette fine plagg.
Kurslærer: Annie Tranum
Kursavgift: Kr 450,-/600,Dato: 18/3 kl. 10-16 (6t)
Kurs 15 Brikkevev
Brikkevev er en av de eldste vevteknikker 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.
Ved å vri på brikkene, dannes mønster.
Det er uendelig muligheter i mønstring
med brikkevev. I tillegg til bånd fra Osebergfunnet, tar vi for oss enkle bånd, bånd
med tomme hull og bånd med individuelle
vridninger. De kan veves i både bomull, lin
og ull.
Kurslærer: Anita Gjesti
Kursavgift: Kr 1300,-/1600,Dato: 18/3, 19/3 kl. 10-16 og 28/3, 11/4 kl.
18-21 (18t)
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Kurs 16 Lindebast - tau, tråd, looping
Lindebast er laget mellom barken og
veden på lindetreet. Basten høstes om
våren når det svar og bløtlegges i 3 mnd.
Da er den «fådd» og kan deles opp i
tynne flak. Både tau og tråd kan lages av
lindebast, den kan brukes til innslag i vev.
Basta er et utrolig sterkt og smidig materiale, og har en vakker gyllen farge. Lindebast har vært mye brukt i tidligere tider
både som hestetømmer, tråd i
hesjer, klessnorer, til å binde om høy og

til fiskeredskaper Det er funnet lindetau både
i Osebergskipet og Gokstadskipet. På dette
kurset kan man lage tau eller tråd av lindebast. Du kan også lage små nett i en teknikk
som kalles “looping”. Det er også mulig å
veve enkle bånd med lindebasten.
Se kurvmaker.no
Kurslærer: Hege Wiken
Kursavgift: 500,-/700,Dato: 23/3 kl. 17-21 (4t)
Kurs 17 Rammekorg i pil
Oppbygningen av denne korga finner man
igjen i korger over heile verden, fletta i forskjellige materialer. Korga består av en eller
to ringer som danner ramma som en fletter
rundt – derav navnet rammekorg.
Her har deltakerne mulighet til å prøve forskjellige materialer i fletten, man kan dele pil
eller hassel eller selje og legge inn, eller lage
innslag med lindebast.
Se kurvmaker.no
Kurslærer: Hege Iren Aasdal
Kursavgift: 2000,-/2400,Dato: 24/3, 25/3, 26/3 kl. 10-18 (24t)
Kurs 18 Kolvfat
Kolvfat og flisfat har tradisjonelt blitt laga i
områdene rundt Alvdal og Larvik – gjerne i
forbindelse med kullmiler, der de trengte lette,
robuste korger til å bære kull bl.a.
Modellen med tverrstykke er vanligst i Alvdal
traktene, og har blitt laga i selje, vier eller
bjørk. I Larvik var de oftest laga i hassel.
Se www.ovstebo.info
Kurslærer: Samson Øvstebø
Kursavgift: Kr 2100,-/2500,Dato: 23/3 kl. 17-21, 24/3, 25/3, 26/3 kl. 1018 (28t)

Vi er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon og
mottar voksenopplæringsmidler til kurs og ringer.
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Kurs 19 Neverfletting
Ei ekte svensk neverkjerring, Margaretha
Svensson, kommer og lærer oss neverfletting. Hun har med flott never fra de
svenske skoger. Vi lærer både rettflett og
skråfletting. Never er et fantastisk flettemateriale som gir solide og varige produkter.
Kurslærer: Margaretha Svensson
Kursavgift: Kr 1100,-/1300,Dato: 22/4, 23/4 kl. 10-16 (12t)
Kurs 20 Krøllhårsåler
Kurompesåler eller krøllhårsåler, som er
laget av kurompehår, er varme og gode. Før
i tida brukte ofte sjømenn slike. De er gode
i fjellsko og støvler. Kuhalenehårene klippes
om høsten, og disse må vaskes og tørkes, Så
skal de kardes og spinnes.. og deretter kokes
1 time, tørkes og spinnen tas opp igjen, så er
det ny karding og legges i flak, formes til såler
og sys sammen. Første kveld vasker vi kuhalene og ser en film, andre kveld blir det
koking og lørdag 6/5 skal vi karde og sy såler.
Kursavgift: 300,-/400,Dato: 26/4, 3/5 kl. 18-20, 6/5 kl. 11-15 (8t)
Kurs 21 Nunofilting – veske/bag
Vi får besøk av Brigitte Eertink fra Nederland.
Hun er spesialist på effekter i nunofilting. På
dette kurset skal vi tove en vakker veske eller
bag med mange av hennes særegne teknikker og dekorere med broderi etc.
Hjemmeside www.rozevilterije.nl
Kurslærer: Brigitte Eertink
Kursavgift: Kr 1600,-/1950,Dato: 28/4 kl. 17-22, 29/4, 30/4 kl. 10-17 (19t)
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Kurs 22 Nunofilting – pulsvanter
Vi får besøk av Brigitte Eertink fra Nederland.
Hun er spesialist på effekter i nunofilting. På
dette kurset skal vi tove pulsvanter og pynte
dem med broderi etc.
Hjemmeside www.rozevilterije.nl
Kurslærer: Brigitte Eertink
Kursavgift: Kr 600,-/800,Dato: 1/5 kl. 10-17 (7t)

Kurs 23 Spinne på håndtein
Minikurs hvor du kan prøve deg på denne
eldgamle spinneteknikken. La deg fascinere
av å lage garn på en pinne! En håndtein eller
håndten, det vil si en håndholdt tein, også
kalt håndsnelle, håndrokk og spindel, er det
eldste redskapet for å spinne eller tvinne
en tråd som en kjenner til. Det består av en
kort trepinne, en tein, utstyrt med en tyngde i
form av et spinnehjul. Håndtein kan lånes/ev.
kjøpes. Instagram kirsti.grondahl
Kurslærer: Kirsti Grøndal
Kursavgift: 300,-/400,Dato: 6/5 kl. 11-15 (4t)
Kurs 24 Ecoprint
Her kan du lære å trykke på forskjellige materialer. Vi bruker planter og blader fra naturen
og lager spennende trykk på filtet ull, silkestoffer og papir.
Kurslærer: Francesca Tullio
Kursavgift: 1000,-/1200,Dato: 6/5, 7/5 kl. 10-16 (12t)
Kurs 25 Tilpasning av klær
Mari Melilot er utdannet klesdesigner fra
Kunsthøgskolen i Oslo og i 2021 ga hun ut
boka «Plagg som passer perfekt». På dette
kurset vil du få en introduksjon til hvordan du
kan tilpasse mønster og plagg som allerede
er sydd for at de skal passe din kropp. Har du
klær som ikke sitter som de skal? Deltakerne
kan ta med et par plagg hver som de ønsker
hjelp til å få tilpasset på kurset. Passer for litt
øvet. Ta med symaskin, utstyr og plagg du
ønsker å tilpasse. https://melilot.no/
Kurslærer: Mari Melilot
Kursavgift: 1250,-/1500,Dato: 1/6 kl.16.30-21.30 (5t)
Kurs 26 Plantefarging
Vi farger ullgarn med naturens egne fargestoffer fra planter og lav vi finner i nærområdet
vårt, vaid som vi dyrker selv og kochenillelus,
krapp og indigo fra sydligere strøk.
Forts. neste side
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Vi møtes i juni til teori og sanking. De som
ikke kommer da vil få tilsendt en liste over
aktuelle planter som kan sankes gjennom
sommeren. Vi beiser garn og setter i bløt lav,
røtter og lus fredag. Lørdag farger vi gult og
rødt med planter og lav. Søndagen blir på
Skedsmo Bygdemuseum (Huseby). Her lager
vi indigokype til blåfarging og farger med vår
egen blåfargeplante fra vikingtiden, VAID. Vi
overfarger også gule og røde farger til vakre
grønne og lillafarger.
Kurslærere: Anne Skøyen og Britha Opheim
Molvig
Kursavgift: Kr 1500,-/1800,Dato: 26/6 og 1/9 kl. 18-21, 2/9 kl. 10-17,17/9
kl. 10-15 (18t)
Kurs 27 Soppfarging
På kurset lærer du å plukke og artsbestemme 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. Denne gangen skal vi farge
med Ask ullgarn fra Hillesvåg
Kurslærer: Trine Parmer
Kursavgift: Kr 1900,-/2300,Dato: Teorikveld 6/9 kl.18-21, sopptur 26/9
kl.17-20, fargehelg 3/11 kl. 18-21, 4/11, 5/11
kl. 10-17 (23t)
Kurs 28 Ung Husflid – sy på symaskin
Åpent for unge mellom 8 og 16 år
Denne våren blir det kurs i søm. Vi skal sy
på symaskin, og du kan bl.a. sy skjørt og
ragquiltputer.
Lærere: Ung Husflid komiteen
Kursavgift: Kr 400,-/800,- medlem/ikke
medlem (inkl. materialer)
Dato: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3 kl. 18-20
(12t)
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Påmelding på kurs:

www.skedsmo-husflidslag.no

Opplysninger om kurs: Britt V. Holen, mobil 482 08 438
eller Britha Opheim Molvig, mobil 926 21 297
vår e-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com

-Vi har utvalget
Stallbakken 13, 2005 Rælingen
Tel 64 84 10 10
Har du lyst til å begynne med hobby i skinn og lær? Lage din egen kniv, belte eller veske.
Sy seletøy, klær eller skinnfell. Vi har et rikholdig utvalg av skinn og lær, saueskinn og reinskinn,
treverk og metaller, verktøy, lintråd og nåler, farger, lim, utstyr og forbruksmateriell. Stort
utvalg i spenner, karabinkroker, ringer og beslag til seletøy. Vi har og mange ferdigprodukter
som økser, jakt og turkniver, jaktstøvler, skinnklær, skinnhatter, oilskinfrakker og mye mer.
Besøk våre butikklokaler i Rælingen.
Vi bygger på fagkunnskap, håndverksbakgrunn
og har mer enn 50 års erfaring med skinn og lær.
For mer informasjon se våre hjemmesider:

www.jjensen.no

Tur til Fårfestivalen i Kil 3. mars
Vi har hatt flere fine turer til Fårfest i Kil, og gleder oss til nok en inspirerende tur til svenskenes
fårfestival. Vi reiser på dagstur med buss. Følg med på http://farfestikil.com
Program fredag 3. mars
Kl. 07

Avreise Skedsmo Kirke

Kl. 10

Ankomst Fårfestivalen i Kil

Kl. 10-17

Egentid på Fårfestivalen. Gå ev. inn på http://farfestikil.com for å melde
deg på workshops og foredrag.

Kl. 19

Middag på G-Kroa på Morokulien

Kl. 21

Ankomst Skedsmo Kirke

Pris kr 800,- for medlemmer/ 1000,- for ikke medlemmer, inkl. transport og middag. Inngangsbillett
og lunsj ordner man selv (ev. matpakke). Bindende påmelding innen 15. feb. Link under Hva skjer på
hjemmesiden
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Strømmen Husflid as
30 år i 2021
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, 1463 Fjellhamar
Mobil + 47 913 89 809
E-post: fruflosystue@gmail.com
www.fruflosystue.no

S itter ik k e b u n a d en h elt so m d en sk a l…
B ro d e rin g , m o n t e rin g o g o m s ø m a v b u n a d ,
sø lv , sk o, u n d ersk jø rt, sja l og m ye m er...
Støtt opp om Skedsmo Husflidslag!
Organisasjonsnummer 975 495 809.
Dette organisasjonsnummeret må registreres på
spillekortet ditt.
Takk for ditt bidrag!

Husflidsdagen 2023
Vi arrangerer husflidsdagen med aktiviteter på Skedsmo Bygdemuseum, Huseby gård
lørdag 6. mai kl. 11-15. Her blir det bl.a. kurs i å spinne på håndtein og i å sy krøllhårsåler.
Se kurs 20 og 23. Mer info kommer når det nærmer seg.

Fikselaug
Fikselaug handler om vedlikehold, reparasjon og fiksing av klær og utstyr.
Målet er å lære enkle håndverksteknikker for å ta vare på, fornye og fikse på egne klær.
Hvorfor kjøpe nytt når man kan fikse det man har slik at det varer lenger?
Lapping kan være blikkfang eller skjult – det velger man selv.
Følg med på Facebook og hjemmesiden!.
Vi holder fikselaug på det nye biblioteket i Lillestrøm
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Tlf: 63813068

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.
Netthandel: www.lillesy.no

Åpningstider:
Mandag - fredag
Torsdager
Lørdager
Voldgata 12, 2000 Lillestrøm
epost: lillestrom.sysenter@live.no

09:00-17:00
09:00-19:00
09:00-15:00

Felleslista Nedre Romerike våren 2023
KURS

LÆRER

DATO

ARRANGØR

Bunadskurs dag

Anne Berit W. Flo

24/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3

Skedsmo

Bunadskurs kveld

Anne Berit W. Flo

24/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3

Skedsmo

Bunadskurs kveld

Ai Nguyen Isaksen

19/1, deretter hver torsdag 15 ggr.

Rælingen

Bunadskurs beltestakk

Anne Høihilder

2 semester

Rælingen

Bunadskurs kveld

Anne Berit W. Flo

23/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3 og 27/3

Lørenskog

Tekstilfat

Frøydis Myhre

11/2, 12/2

Skedsmo

Sashiko Boro

Vibeke Kvanum

18/2, 19/2

Skedsmo

Søm av klær i faste stoffer

Julie Myhren

4/3, 5/3

Skedsmo

Tilpasning av klær

Mari Melilot

1/6

Skedsmo

Quiltekurs

Anne Marie Bekkevold

21/4, 22/4, 23/4

Rælingen

Lær å bruke symaskin

Anne Høihilder

18/3

Rælingen

Sømkurs – nybegynner

Julie Myhren

21/1, 22/1

Nittedal

Voksen/Barn – sy en shorts

Julie Myhren

11/2, 12/2

Nittedal

Sy dåpslue

Inger Petersen

24/3, 25/3

Nittedal

Overlock maskin, nybeg.

Marit Wtzell

21/1

Fet

Overlock maskin, sy en enkel
topp

Marit Witzell

11/2

Fet

Wallenborg – Veske/weekendbag

André Wallenborg

4/2, 5/2

Lørenskog

Wallenborg – Liten veske/toalettmappe

André Wallenborg

18/3

Lørenskog

Sykurs - bukse

Jorunn Sæter

10/2, 11/2, 12/2

Lørenskog

Sykurs - sommer

Jorunn Sæter

21/4, 22/4, 23/4

Lørenskog

Tove veske eller bag i norsk ull

Randi Fjellestad

28/1

Skedsmo

BUNAD

SØM

TOVING / FILTING

Tove tøfler i norsk ull

Annie Tranum

4/2

Skedsmo

Tove rund hals i merinoull og silke

Annie Tranum

18/3

Skedsmo

Tove veske/bag i nunofilting

Brigitte Eertink

28/4, 29/4, 30/4

Skedsmo

Tove pulsvanter i nunofilting

Brigitte Eertink

1/5

Skedsmo

Tove påskepynt

Merete Stensrud

11/3, 12/3

Lørenskog
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KURS

LÆRER

DATO

ARRANGØR

Tälj en bandgrind - Väv ett
band!

Kerstin Neumuller

25/2, 26/2

Skedsmo

Tälj en bandgrind - Väv ett
band!

Kerstin Neumuller

28/2, 1/3

Skedsmo

Lindebast – tau, tråd, looping

Hege Aasdal

23/3

Skedsmo

Rammekorg i pil

Hege Aasdal

24/3, 25/3, 26/3

Skedsmo

Kolvfat

Samson Øvstebø

23/3, 24/3, 25/3, 26/3

Skedsmo

Neverfletting

Margaretha Svensson

22/4, 23/4

Skedsmo

Karveskurd nybeg/litt øvet

Thore F. Gudbrandsen

28/1, 29/1

Nittedal

Tredreiing - nybegynner

Reinhold Conrad

27/1, 28/1, 29/1

Lørenskog

Tredreiing – eget produkt

Reinhold Conrad

10/3, 11/3, 12/3

Lørenskog

Spinne på håndtein

Kirsti Hermansen

6/5

Skedsmo

Knipling for ungdom

Bjørg Fuskeland

24/1, 7/2, 7/3, 21/3, 18/4

Nittedal

Makramé nybegynner

Katrine Lien

3/2

Nittedal

Makramé – litt øvet

Katrine Lien

4/2

Nittedal

Kunststopping

Ingrid Gunnes

11/3,12/3

Fet

Karding og spinning

Signe Berg

15/4, 16/4

Lørenskog

Kunstheklling

Katya Bukhantsova

17/4, 24/4, 8/5

Lørenskog

Vevkurs ny/videre

Britt Fossumstuen

10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2,
28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 11/4

Skedsmo

Vevkurs videreg.

Britt Fossumstuen

12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2,
2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 13/4

Skedsmo

Brikkevev

Anita Gjesti

18/3, 19/3, 28/3, 11/4

Skedsmo

Grindvev - bred

Karin Kristiansen

3/3, 4/3, 5/3

Lørenskog

Skinnfellsøm

Britha Opheim Molvig

23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2

Skedsmo

Duodji – Sy din egen
kaffepose

Line Suomalainen

27/1, 28/1, 29/1

Lørenskog

TRE

TRÅD OG MASKER

VEVING

SKINN
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KURS

LÆRER

DATO

ARRANGØR

Soppfarging

Trine Parmer

6/9, 26/9, 3/11, 4/11 5/11

Skedsmo

Plantefarging

A. Skøyen og B.Molvig

26/6, 1/9, 2/9, 17/9

Skedsmo

Krøllhårsåler

div

26/4, 3/5, 6/5

Skedsmo

Ecoprint

Fransesca Tullio

6/5, 7/5

Skedsmo

Sølvsmykker av ringer

Unn Løntjern

22/4, 23/4

Nittedal

Surdeig med søte deiger

Ida Albertsen

16/2

Skedsmo

DIVERSE

Kontaktinformasjon/påmelding
Britt V. Holen
Britha O. Molvig

482 08 438
926 21 297

post.skedsmohusflidslag@gmail.com

www.skedsmo-husflidslag.no

Skedsmo

Heidi Drechsler
Tove Tangvik

928 41 326
905 73 387

studieleder@lorenskog-husflidslag.no

www.lorenskog-husflidslag.no

Lørenskog

Elisabeth Sørlie
Susanne Aanes

922 05 328
920 81 747

studieleder@nittedal-husflidslag.no

https://husflid.no/nittedal

Nittedal

Ragnhild Aasli

988 08 678

ragaasli@online.no
ralingen.husflidslag@gmail.com

https://husflid.no/raelingen
husflidslag/

Rælingen

Wenche Buvik

951 00 310

fethusflidslag@gmail.com

www.fet-husflidslag.no

Fet

FET HUSFLIDSLAG HAR DELTATT PÅ ROMERIKSUTSTILLINGEN!
Medlemmer i Fet Husflidslag - Læringsverksted SPRANG (Sprangringen) har laget dette
flotte verket med bistand fra Sylvia og Hana fra Praha.
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Lagets postadresse
Skedsmo Husflidslag
Gjoleidveien 9
2019 Skedsmokorset

Kontonr. 1286.31.06840
Org.nr. 975 495 809
E-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com
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 læringsverksteder 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
www.skedsmo-husflidslag.no

Skedsmogenserne og Skedsmovottene
Mønster til «Skedsmo-genseren 2015» kan
kjøpes på våre strikkekafeer og temamøter på
Tingvold, eller hos “Go’ og varm”.
Det kan også bestilles på vår hjemmeside.
Vottemønster finner du gratis på hjemmesiden vår.

www.skedsmo-husflidslag.no/skedsmogenseren.aspx

AnneMa-design@
Trykk: printing

