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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 garntyper fra Du Store Alpakka samt 

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

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

Åpningstider 
tirsdager og torsdager 
klokka 10.00 - 20.00 

 
 

Sølje 
 Tinde 
Blåne  
Vilje 
Sol 
Ask 

 Embla  
Troll  
Fjord  
Fjell 

Leine Merino 
LEBRASA 

Sjølingstadgarn  
 og garn fra 
egne sauer 

 

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



Velkommen til høstens 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. Kaffe/kake kr 30,-.  
Velkommen innom enten du er medlem eller ikke.  
Alle arrangementer er med forbehold om at korona-situasjonen i Norge ikke fører til nye restriksjoner 
for oss.

Temamøter og arrangementer 
DATO TID ARRANGEMENT
28. juni-2. juli 09-14 Kreativ uke 2021, sommerskolen for barn i alder 8-15 år på Tingvold 

og Sten 
22. august 11-16 Barnas dag på Skedsmo bygdemuseum, Huseby gård
30. august 18-21 Strikkekafé på Tingvold
1. september 18- Ut i det blå tur. Følg med på www.skedsmohusflidslag.no
13. september 19-21 Temamøte på Tingvold med Terje Tjelle, ihuga strikkeentusiast fra 

han var 7-8 år, kommer og snakker om Selbu votten. Se Facebook 
musikk&strikk.

19. september 11-17 Kulturminnedag på Skedsmo bygdemuseum. Vi viser husflids-
teknikker.

27. september 18-21 Strikkekafé på Tingvold
11. oktober 19-21 Temamøte på Tingvold om middelalder-broderi med gull, sølv og silke. 

Gro Staal Martinsen kommer og forteller om sin facinasjon av kunn-
skapen om og mulighetene som finnes med broderisting.

25. oktober 18-21 Strikkekafé på Tingvold
8. november 19-21 Temamøte på Tingvold. Warunee fra Plystre kommer og snakker om 

brodering på strikk. Hun har nylig gitt ut boka: Moderne broderi på 
strikk og klær. Se www.plystre.no

27-28 november 11-16 Julemarked på Skedsmo bygdemuseum
29. november 18-21 Strikkekafé på Tingvold

4. desember 11-15 Juleverksted for store og små på Tingvold og Sten. Ta gjerne med en 
venn.

13. desember 19-21 Julemøte på Tingvold. Det blir juleavslutning med grøt og aktiviteter.

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

      

-
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Styret i Skedsmo husflidslag
Verv Navn Kontakt
Leder Anne Aabel Fjeld aabel.fjeld@outlook.com 

416 18 737 
Nestleder Eva Kristin Westbye   evawestb@hotmail.com 

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: https://www.skedsmo-husflidslag.no Søk oss gjerne opp på Facebook!
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, Hennes Fritid, Strømmen 
Husflid og på ull og garn fra Hillesvåg og DSA 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 2021
Hovedmedlem: Kr 640,-
Husstandsmedlem: Kr 440,-
Barn og unge under 26 år: Kr 160,-
Dersom du er hovedmedlem i et annet lokallag, kan du være støttemedlem hos oss. 
Det koster kr 160,- per år.
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Det skjer...

Vi har mange kreative barnemedlemmer i husflidslaget. Det koster kr 160,- per år 
å være medlem i Ung Husflid i Skedsmo Husflidslag. Meld deg inn via vår hjemme-
side https://www.skedsmo-husflidslag.no

Kreativ uke 2021
Sommerskolen er for barn i alderen 8-15 år Det blir i år delt inn i grupper som 
rullerer hver dag. Det er mange aktiviteter bl.a. toving, veving, spikking, snekring, 
lærarbeid, maling, tegning, brodering, symaskinsøm, stofftrykk, hoppetau, snorflet-
ting av mange slag, lappesteking mm.
Dato: 28/6, 29/6, 30/6, 1/7, 2/7, kl. 9-14
Pris: Alle dagene kr 1600,- (medlemmer kr 1200,-)
        Enkeltdager kr 400,- (medlemmer kr 300,-)
Prisen er inkludert materialer.
Påmelding på hjemmesiden vår https://www.skedsmo-husflidslag.no  (Ung Husflid) 
Info: Britha 926 21 297 eller post.skedsmohusflidslag@gmail.com 

Kurs nr. 31 og 32
Strikking, nybegynner og litt øvet / sy veske eller toalettmappe
Lær å strikke pennal, pannebånd eller tøfler. Dersom du kan strikke fra før, kan du 
kanskje prøve deg på en vest. Eller lær å sy på symaskin. Vi syr vesker og toalett-
mapper med glidelås.
Åpent for unge mellom 8 og 16 år
Lærere: Ung Husflid komitéen
Kursavgift: Kr 300,-/600,- (inkl. materialer)
Dato: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 kl. 18-20 (12t)

Kurs nr. 33
Ung Husflidskurs - tove julehjerte
Vi tover flotte julehjerter i norsk ull. Åpent for unge mellom 8 og 16 år.
Lærere: Ung Husflid komitéen
Kursavgift: Kr 100,-/250,- (inkl. materialer)
Dato: 1/12 kl. 17-20 (3t) 
 
Vi har også kurs i å sy bluse (13 år+) og lage peddigkurv (10 år+). Se kurs 17 på 
side 12 og kurs 26 på side 15. 

4. desember kl. 11-15 er det Juleverksted for store og små på Tingvold og Sten. 
Ta gjerne med en venn. Her betaler man for det man lager. Det er grøtservering og 
høy julestemningsfaktor. Ingen påmelding til juleverksted.
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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 av laget. 
Ikke-medlemmer betaler kr 50,- per 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 trefelleskap.  
Dato: Starter 6/9 (45t)
Kontaktpersoner: John Madssveen, 907 61 827, johnmads@online.no
                             Torstein Bøhnsdalen, 900 11 17, to.boh@online.no    

Læringsverksted SKINNFELL- 1. tirsdag i måneden kl. 18-22
Vi møtes på Søndre Holm hos Go’ og varm.
Dato: 7/9, 5/10, 2/11, 7/12 kl. 18-22 (16t) 
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no

Læringsverksted VEV - hver mandagskveld kl. 18-21 på vevstua (54t)
Planleggingsmøter i salen: 23/8, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12 kl. 18.30
Workshop på Vestvollen: 16/10, 20/11 kl. 10-16 (12t) 
Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo, 415 52 542, anne.gunhild.wollo@gmail.com 

Læringsverksted LAPPETEKNIKK - kvelder kl. 17/18-21, helg kl. 10-18
Dato: 6/8, 7/8, 8/8, 16/8, 27/8, 28/8, 29/8, 19/9, 20/9, 21/9, 17/10, 18/10, 19/10, 14/11, 15/11, 16/11, 
10/12, 11/12, 12/12, 20/12 (125t) 
Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, ingrid@familiendalen.com

Læringsverksted TOVING - kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16
Dato: 14/8, 15/8, 25/8, 4/9, 5/9, 18/9, 19/9, 6/10, 10/10, 21/10, 3/11, 17/11, 22/11, 2/12 (51t) 
Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no

Læringsverksted ROZEVILTERIJE
- en torsdag i måneden kl. 18-21 på Søndre Holm hos Go’ og varm
Dato: 12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12 (15t) 
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no

Læringsverksted SPINNING – en torsdag i måneden kl. 18-21
Vi møtes på Søndre Holm (hos Go’ og varm)
Dato: 26/8, 30/9, 28/10, 25/11 (12t) 
Kontaktperson: Britha O. 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.
Dato: starter 18/8 (72t) 
Kontaktperson: Ida Kurland, 473 49 468, id-bi-k@online.no

Læringsverksted BILLEDVEV – torsdager kl. 11-15
Åpent for alle som liker å veve billedvev eller andre småvever. 
Dato: 19/8, 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12 (36t) 
Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no
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-Vi har utvalget

Plantefaringskurs i Skedsmo Husflidslag.



Kunnskap om materialer og teknikker er forutset-
ninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. 
Det å lage, reparere og utnytte ressursene som 
ligger nær oss var tidligere en selvfølgelig del av 
allmenndannelsen. Det er en del av vår immateri-
elle kulturarv.
Med dagens situasjon er denne kunnskapen igjen 
høyaktuell. Velstanden vår, kjøpekraften og over-
forbruket har skapt enormt store utfordringer for 
kloden vår og livet på den. 
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Kurs i Skedsmo Husflidslag høsten 2021
 

Kursene er åpne for alle. Kursavgiften er oppført for medlemmer / ikke medlemmer 
i Norges Husflidslag. Materialutgifter kommer i tillegg til kursavgiften.

Kurs nr. 1 
Vikingdrakter
Lær å sy din egen vikingdrakt slik som 
vikingene selv gjorde det! På dette kurset vil 
du lære om sting og søm brukt på drakter 
i vikingtiden, ulike tekstiltyper som brukes, 
utseende av drakter og hva kunnskapen er 
bygget på. Du vil ta egne mål, tegne mønster 
tilpasset din egen kropp, klippe og håndsy din 
helt egen vikingdrakt. Kurslærer vil ha med 
noen tekstiler for salg dersom du ønsker det. 
Kurslærer: Astri Bryde 
Kursavgift: Kr 1200,-/1500,-
Dato: 20/8 kl. 18-21, 21/8, 22/8 kl. 10-16 (15t)

Kurs nr. 2
Vevkurs nybegynner/ litt øvet
Her lærer du praktisk arbeid i veven, - ren-
ning, oppsett, veving, inkl. forståelse av 
elementær bindingslære. Vi lærer å lage 
egne mønster og lærer hvilke garnkvaliteter 
som egner seg til ulike teknikker.
Kurslærer: Britt Fossumstuen
Kursavgift: Kr 2200,-/2600,-
Dato: 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 12/10, 
19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, kl. 18-21 (36t)

Kurs nr. 3
Vevkurs videregående
Her lærer du praktisk arbeid i veven, -  
renning, oppsett, veving, inkl. forståelse av 
elementær bindingslære. Vi prøver oss på 
nytt valgfritt mønster. Vi lærer å lage egne 
mønster og hvilke garnkvaliteter som egner 
seg til ulike teknikker. 
Det må påberegnes noe arbeid utenom  
kurskveldene. 
Kurslærer: Britt Fossumstuen
Kursavgift: Kr 2200,-/2600,-
Dato: 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 14/10, 
21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, kl. 18-21 
(36t)
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Kurs nr. 4 
Soppfargekurs 
På kurset lærer du å plukke og arts-
bestemme ulike fargesopper, koke farge-
supper 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 
broderigarn, så kan du velge om du vil lage 
en fargesirkel eller bruke garnet til brodering.
Kurslærer: Trine Parmer
Kursavgift: Kr 1800,-/2200,-  
Dato: Teorikveld 31/8 kl.18-21, sopptur 7/9 
kl.17-20,
Fargehelg 5/11 kl. 18-21, 6/11 og 7/11 kl. 10-
17 (23t)

Kurs nr. 5
Neverfletting, nybegynner 
Ei ekte svensk neverkjerring, Margaretha 
Svensson, kommer og lærer oss neverflet-
ting. Hun har med flott never fra de svenske 
skoger. Vi lærer både rettfletting og skrå-
fletting. Never er et fantastisk flettemateriale 
som gir solide og varige produkter.
Kurslærer: Margaretha Svensson
Kursavgift: Kr 1100,-/1300,-
Dato: 8/9, 9/9 kl. 16-22 (12t)

Kurs nr. 6
Neverfletting videregående
Ei ekte svensk neverkjerring, Margaretha 
Svensson, har med flott never fra de svenske 
skoger. Vi går gjennom rettfletting og skrå-
fletting, rensing av never og hvordan lage 
remser. På videregåendekurset kan man 
lage en liten håndveske, liten sekk, boks eller 
andre mindre ting.
Kurslærer: Margaretha Svensson
Kursavgift: Kr 1100,-/1300,-
Dato: 11/9, 12/9 kl. 10-16 (12t)
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Kurs nr. 7 og 8
Brodering og montering av bunad – dag 
og kveldskurs
Her kan du brodere bunad eller bunad-
skjorte, montere herrebunad, damebunad, 
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. 
Deltakere må skaffe materialpakker med 
mønster, broderiplansjer og sømforklaring 
selv. Du bør ha noe forkunnskap i brodering 
og sømarbeid og velger selv hvilken bunad 
du vil sy på. Beregn en del hjemmearbeid. 
Hjemmeside www.fruflosystue.no 
Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo
Kursavgift: Kr 2100,-/2500,- 
Dato kurs 7: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11 
kl. 10-14 (20t)
Dato kurs 8: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11 
kl. 18-22 (20t)

Kurs nr. 9
Sy klær i elastiske stoffer
På dette kurset tegner du først et basis-
mønster ev. etter ditt eget favoritt plagg, 
eller tilpassing av et kjøpt mønster til egne 
mål. Så må du lære å beregne stoff, ut og 
handle, og så møtes vi igjen i helga for å 
sy. Det blir gjennomgang av flere teknikker. 
Deltakerne må ha med egen symaskin og 
gjerne overlock (de som har).
Kurslærer: Lone Aaslie
Kursavgift: Kr 1100,-/1300,-
Dato: 16/9 kl. 18-21, 18/9, 19/9 kl. 10-16 
(15t)

http://www.fruflosystue.no  
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Kurs nr. 10
Tove sitteunderlag
Vi tover sitteunderlag av norsk ull og  
dekorerer med nålefilt, garn mm.
Kurslærer: Randi Fjellestad
Kursavgift: Kr 300,-/400,-
Dato: 22/9 kl. 18-22 (4t)

Kurs nr. 11
Sveip
Sveipeteknikk er en gammel og mye brukt 
teknikk - spesielt til øskjer og tiner. Det er 
en materialbesparende teknikk da en bare 
bruker en helt tynn spon til selve sveipet, dvs. 
skrinets vegger og en noe tykkere bunn. På 
dette kurset lager vi en sveip både med og 
uten lokk, med sammenføyning sydd med 
bjørketæger i ditt eget design. Vi lager også 
en sveipemal. Se www.ovstebo.info/
Kurslærer: Samson Øvstebø og Hege Wiken
Kursavgift: Kr 1350,-/1650,-
Dato: 23/9 kl. 10-18, 24/9 kl. 9-16 (15t) 

Kurs nr. 12
Kipekurs, korger i splitta materialer 
Kipe er ei tradisjonell korg til å bære poteter, 
epler, høy, sild o.l. Kipa kommer i mange 
varianter som handkipe, ryggkipe, hankakipe. 
Vi starter fredagskveld med å høvle spilene 
og lager botn, for så å sette det sammen til ei 
grind. Lørdag lærer vi å dele flettemateriale 
med nevene, for så å glatte de med kniv. Du 
kan velge å flette med pil, selje, hassel eller 
einer, og om du vil lage ei lita ryggkipe, hand-
kipe eller hankakipe. Når vi har lagd noen 
band starter vi med fletting, og dette holder vi 
på med til vi når toppen. 
Se www.ovstebo.info og www.kurvmaker.no 
Kurslærere: Samson Øvstebø og Hege 
Wiken
Kursavgift: Kr 1800,-/2250,-
Dato: 24/9 kl. 17-21, 25/9, 26/9 kl. 10-18 (20t)

http://www.ovstebo.info/ 
http://www.ovstebo.info
http://www.kurvmaker.no 
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Kurs nr. 13
Pilfletting nybegynner – rund kurv
På dette kurset kan du lære å lage rund 
kurv i kryssbunn-teknikk, med valgfri 
sideflett, legging av kant og en god hank 
til slutt. Kurset passer for nybegynnere og 
øvede.
Kurslærer: Wenche Buvik 
Kursavgift: Kr 1200,-/1500,-
Dato: 1/10 kl. 18-21, 2/10, 3/10 kl. 10-16 
(15t)

Kurs nr. 14 
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: 2/10, 3/10 kl. 10-16 (12t)

Kurs nr. 15
Sølvsmykker av ringer
Vi lager vikinginspirerte kjeder av ringer, 
uten å lodde. Lag vakre kjeder og arm-
bånd ved å sette sammen ringer i forskjel-
lige mønstre. Kurslærer har med start-
pakke med verktøy og sølvtråd.
Kurslærer: Lone Aaslie
Kursavgift: Kr 900,-/1100,-
Dato: 7/10, 14/10, 4/11, 18/11 kl. 18-21 
(12t)

Kurs nr. 16
Tove tøfler
Vi tover tøfler av norsk ull og forsterker 
dem med skinnsåler.
Kurslærer: Annie Tranum
Kursavgift: Kr 400,-/500,-
Dato: 9/10 (6t)
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Kurs nr. 17
Sykurs for ungdom fra 13 år
På dette kurset skal du sy en bluse i fast stoff. 
Du skal sy etter denne modellen på bilde, 
men kan gjøre endringer med kursholder på 
kurset til eget ønske. Vi skal bli kjent med 
symaskinen, klippe, merke og sy en bluse. 
Vi går igjennom ulike sømteknikker samtidig 
som vi syr.
Kurslærer: Julie Myhren
Kursavgift: Kr 500,-/700,-
Dato: 16/10, 17/10, kl. 10-16 (12t)

Kurs nr. 18
Pilfletting – oval kurv
På dette kurset kan du lære å lage oval kurv i 
kryssbunn-teknikk, med valgfri sideflett, 
legging av kant og en god hank til slutt. 
Kurset passer for litt øvede.
Kurslærere: Wenche Buvik og Gro Stubdal
Kursavgift: Kr 1300,-/1600,-
Dato: 22/10 kl. 18-21, 23/10, 24/10 kl. 10-16 
(15t)

Kurs nr. 19
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 1000,-/1200,-
Dato: 23/10, 24/10 kl. 10-16 (12t)



Kurs nr. 20 og 21
Dekorasjoner av naturmaterialer – 
Lavhjerte – Kvistkrans – Blomsterholder
Vi skal bruke brødlav, bjørkekvister, kjuker 
og mye mer. Vi skal også lære å pynte 
dekorasjonene med “alt vi kan finne i na-
turen”. Teknikkene vi lærer, og naturdeko-
rasjonene vi skal lage, er for bruk hele året.
La deg inspirere til å bruke naturmaterialer 
vi finner i naturen og skape de vakreste 
dekorasjoner. Kurslærer har med kurs-
materialer (450,-).
Blogg www.atelierkari.blogspot.com
Kurslærer: Kari Rudi fra Atelier Kari på 
Finnskogen
Kursavgift: Kr 700,-/900,-
Dato kurs 20: 30/10 kl. 10-18 (8t)
Dato kurs 21: 31/10 kl. 10-18 (8t)

Kurs nr. 22
Skinnfellsøm
På dette kurset kan du sy deg flotte ting av 
saueskinn; en sengefell, sofafell, et gynge-
stolteppe, barnepose eller en vuggefell. 
Dekorer med skinnfelltrykk eller sy på åkle. 
Du kan også sy puter, votter, vest, boa, lue, 
tøfler med mer. 
Hjemmeside www.googvarm.no 
Kurslærer: Britha Opheim Molvig
Kursavgift: Kr 1800,-/2100,-
Dato: 31/10, 21/11 kl. 10-16, 1/11, 15/11, 
29/11 kl. 17-22 (27t)

Kurs nr.  23
Bunadmontering 
Helgekurs for deg som ønsker å sy om 
bunaden din eller naboen sin, montere 
ei bunadskjorte, sy en cape eller har et 
påbegynt bunadarbeid som må fullføres. 
Deltakerne må ha med egne material-
pakker. 
Hjemmeside www.fruflosystue.no 
Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo
Kursavgift: Kr 1300,-/1600,- 
Dato: 6/11, 7/11 kl. 10-16 (12t)

http://www.atelierkari.blogspot.com 
http://www.googvarm.no  
http://www.fruflosystue.no  


Kurs nr. 24 og 25
Vi baker flatbrød og lefser
Ingenting er som god norsk takkebakst. Vi 
varmer opp med flatbrød fredag kveld og 
baker lomper fra Utåker og tynnlefser fra 
Sunnfjord på lørdag. 
Kurslærer: Turid Myklebost
Kursavgift: Kr 700,-/900,-
Dato kurs 24: 12/11 kl. 18-21, 13/11 kl. 10-17 
(10t)
Dato kurs 25: 19/11 kl. 18-21, 20/11 kl. 10-17 
(10t)

Kurs nr. 26
Kurvkurs for unge fra 10 år
Vi lager kurver i peddig. Peddig er et natur-
materiale som tradisjonelt har vært mye 
brukt til kurvfletting. De er enkle å flette, og vi 
kombinerer med papirgarn og lager fargerike 
kurver.
Kurslærer: Wenche Buvik
Kursavgift: 300,-/600,-
Dato: 13/11 kl. 10-15 (5t)

Kurs nr. 27
Broderikurs
Har du lyst til å brodere bunad, men er 
usikker på de ulike stingene?
På dette kurset går vi gjennom de 
viktigste teknikkene for ullbroderte bunader. 
Du får prøvd deg på blant annet kontursting, 
plattsøm, franske knuter og sjattersøm. 
I tillegg syr vi ulike grunnsømmer og om du 
har behov for hjelp til en bestemt bunad kan 
vi se på det på slutten av kurset.
Kurslærer har med materialpakker med 
påtegnet stoff, ull brodergarn og nål. Du må 
ha med saks og broderramme 15-18 cm i 
diameter. 
Se frustorlien.blogspot.com 
Kurslærer: Barbro Tronhuus Storlien
Kursavgift: Kr 900,-/1100,-
Dato: 13/11,14 /11 kl. 10-16 (12t)
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Kurs nr. 28
Juletoving nisser
Vi tover nisser og hjerter av norsk ull. 
Kurslærer: Randi Fjellestad
Kursavgift: Kr 400,-/500,-
Dato: 20/11 kl. 10-16 (6t)

Kurs nr. 29
Juletoving engler
Vi tover små engler og hjerter av 
merinoull og silke.
Kurslærer: Annie Tranum
Kursavgift: Kr 400,-/500,-
Dato: 21/11 kl. 10-16 (6t)

Kurs nr. 30  
Juleverksted for voksne
Vi lager morsomme små julesaker av 
skinn, lin, ull....
Kurslærere: Britt og Britha
Kursavgift: Kr 400,-/550,-
Dato: 22/11 kl. 17-22 (5t)

Kurs nr. 31
Ung Husflidskurs – strikking, 
nybegynner og litt øvet
Lær å strikke pennal, pannebånd eller 
tøfler. Dersom du kan strikke fra før, kan 
du kanskje prøve deg på en vest. Åpent 
for unge mellom 8 og 16 år
Lærere: Ung Husflid komitéen
Kursavgift: Kr 300,-/600,- (inkl. materi-
aler)
Dato: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 
24/11 kl. 18-20 (12t)
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Kursene er åpne for alle. Kursavgiften er oppført for medlemmer / ikke medlemmer i 
Norges Husflidslag. Materialutgifter kommer i tillegg til kursavgiften. Det er bindende 
påmelding. Kursavgiften 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:
 https://www.skedsmo-husflidslag.no

(Kurslinken)

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

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

Velkommen på kurs i Skedsmo Husflidslag!  

Kurs nr. 32
Ung Husflidskurs - sy veske eller 
toalettmappe
Lær å sy på symaskin. Vi syr vesker og 
toalettmapper med glidelås. Åpent for 
unge mellom 8 og 16 år
Lærere: Ung Husflid komitéen
Kursavgift: Kr 300,-/600,- (inkl. materi-
aler)
Dato: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 
24/11 kl. 18-20 (12t)

Kurs nr. 33
Ung Husflidskurs - tove julehjerte
Vi tover flotte julehjerter i norsk ull. Åpent 
for unge mellom 8 og 16 år.
Lærere: Ung Husflid komitéen
Kursavgift: Kr 100,-/250,- (inkl. materi-
aler)
Dato: 1/12 kl. 17-20 (3t)
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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!

mailto:husflid@strommenhusflid.no
http://www.strommenhusflid.no
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Husflidslaget er medlem av Studieforbundet kultur og 
tradisjon og 

mottar voksenopplæringsmidler til kurs og ringer.

Støtt opp om Skedsmo Husflidslag!

Organisasjonsnummer 975 495 809.
Dette organisasjonsnummeret må registreres på spille-
kortet ditt. 

Takk for ditt bidrag!



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

http://www.lillesy.no


KURS LÆRER DATO ARRANGØR

BUNAD

Bunadskurs dag Anne Berit W. Flo 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11 Skedsmo

Bunadskurs kveld Anne Berit W. Flo 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11 Skedsmo

Bunadmontering helg Anne Berit W. Flo 6/11, 7/11 Skedsmo

Broderikurs Barbro T Storlien 13/11, 14/11 Skedsmo

Bunadkurs Anne Berit W. Flo 13/9 ,27/9, 11/10, 25/11, 8/11, +2t.
hos lærer

Lørenskog

Bunadkurs kveld Ai Nguyen Isaksen 26/8, deretter hv torsdag, 45 timer Rælingen

TEKSTIL

Vikingdrakter Astri Bryde 20/8, 21/8, 22/8 Skedsmo

Sy i elastiske stoffer Lone Aaslie 16/9, 18/9, 19/9 Skedsmo

Sykurs for ungdom 13+ Julie Myhren 16/10, 17/10 Skedsmo

Sashiko/ Boro Vibeke Kvanum 23/10, 24/10 Skedsmo

Wallenborg vesker Andre Wallenborg 11/9, 12/9 Lørenskog

Overlock Jorunn Sæter 24/9, 25/9 Lørenskog

Sy enkle barneplagg Jorunn Sæter 29/10, 30/10, 31/10 Lørenskog

Quiltekurs 1, helg Anne Marie Bekkevold 10/9, 11/9, 12/9 Rælingen

Quiltekurs 2, helg Anne Marie Bekkevold 15/10,16/10, 17/10 Rælingen

Sykurs, elastiske stoffer Lone Aaslie 21/9, 25/9, 26/9 Rælingen

Sy din egen bukse Unni Kjos 30/10, 31/10, 6/11, 7/11 Fet

Lappesøm nybegynner Anne Marie Bekkevold 28/8, 29/8 Nittedal

Sømkurs barneklær Julie Myhren 11/9, 12/9 Nittedal

TOVING

Tova sitteunderlag Randi Fjellestad 22/9 Skedsmo

Tove tøfler Annie Tranum 9/10 Skedsmo

Juletoving nisser Randi Fjellestad 20/11 Skedsmo

Juletoving engler Annie Tranum 21/11 Skedsmo

                    

Felleslista Nedre Romerike vest høsten 2021
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KURS LÆRER DATO ARRANGØR

TRE

Neverfletting nybeg. Margaretha Svensson 8/9, 9/9 Skedsmo

Neverfletting videreg. Margaretha Svensson 11/9, 12/9 Skedsmo

Sveiping Samson Øvstebø 23/9, 24/9 Skedsmo

Kiper Samson og Hege Wiken 24/9, 25/9, 26/9 Skedsmo

Pilfletting rund kurv nybeg. Wenche Buvik 1/10, 2/10, 3/10 Skedsmo

Pilfletting oval kurv Wenche B., Gro S. 22/10, 23/10, 24/10 Skedsmo

Peddig kurv 10 år + Wenche Buvik 13/11 Skedsmo

Tredreiing nybeg. Reinhold Conrad 10/9, 11/9, 12/9 Lørenskog

Tredr. nybeg./litt øvet Reinhold Conrad 24/9, 25/9, 26/9 Lørenskog

Tredreiing litt øvet Reinhold Conrad 15/10, 16/10, 17/10 Lørenskog

Dreiing med naturkant Reinhold Conrad 5/11, 6/11, 7/11 Lørenskog

Nybegynner snekring Jorunn Eriksen 18/9, 19/9 Lørenskog

Tæger Signe Berg 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 Lørenskog

VEVING

Vevkurs nybeg. Britt Fossumstuen 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 
12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 
16/11 

Skedsmo

Vevkurs videreg. Britt Fossumstuen 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 
14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 
18/11 

Skedsmo

Brikkevev nybegynner Karin Grøneng 23/10, 24/10 Fet

SKINN

Skinnfellsøm Britha O. Molvig 31/10, 1/11, 15/11, 21/11, 29/11 Skedsmo

Småskinnarbeider Britha O. Molvig 27/9, 3/10, 10/10 Rælingen

Felleslista Nedre Romerike vest høsten 2021



KURS LÆRER DATO ARRANGØR

NATURDEKORASJONER

Lavhjerte, krans mm Kari Rudi 30/10 Skedsmo

Lavhjerte, krans mm Kari Rudi 31/10 Skedsmo

Naturdekorasjoner Kari Rudi 26/9 Lørenskog

Barkrans og dekorkuler Kari Rudi 7/11 Lørenskog

BAKST

Flatbrød og lefser I Turid Myklebost 12/11, 13/11 Skedsmo

Flatbrød og lefser II Turid Myklebost 19/11, 20/11 Skedsmo

Lefsebaking Anne Haug 16/10 Nittedal

Flatbrød og lefser Turid Myklebost 26/11, 27/11 Lørenskog

DIVERSE

Karding og spinning Signe Berg 16/10, 17/10, 26/10 Lørenskog

Soppfarging Trine Parmer 31/8, 7/9, 5/11, 6/11, 7/11 Skedsmo

Ecoprint Francesca Tullio 2/10, 3/10 Skedsmo

Sølvsmykker av ringer Lone Aaslie 7/10, 14/10, 4/11, 18/11 Skedsmo

Juleverksted for voksne Britha og Britt 22/11 Skedsmo

Strikkemaskin grunnkurs Ingunn Solaas 4/9, 5/9 Fet

Julescrap for ungdom Elly Saupstad, Monica 
Stubkjær

20/11, 21/11 Nittedal
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Påmelding / informasjon om kurs i husflidslagene
Britt V. Holen
Britha O. Molvig

482 08 438
926 21 297

post.skedsmohusflidslag@gmail.com
https://www.skedsmo-husflidslag.no

Skedsmo

Unn Løntjern 
Jorunn Almroth

996 39 766
928 24 967

studieleder@lorenskog-husflidslag.no
www.lorenskog-husflidslag.no 

Lørenskog

Elisabeth Sørlie
Elly Farstad Saupstad

922 05 328
916 51 903

studieleder@nittedal-husflidslag.no 
www.nittedal-husflidslag.no

Nittedal

Ragnhild Aasli  988 08 678 ragaasli@online.no
ralingen.husflidslag@gmail.com
www. husflid.no/raelingen

Rælingen  

Wenche Buvik 951 00 310 fethusflidslag@gmail.com
www.fet-husflidslag.no

Fet
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Husflid er bærekraft!

På landsmøtet i 2018 ble det vedtatt et fire-
årig nytt satsingsområde for Norges 
Husflidlag: Holdbart. Målet med satsingen 
er å formidle det vi allerede har visst lenge: 
Husflid er bærekraft. 

Kunnskap om materialer og teknikker er forut-
setninger for å gjøre ansvarlige valg som 
forbruker. Det å lage, reparere og utnytte res-
sursene som ligger nær oss var tidligere en 
selvfølgelig del av allmenndannelsen. 
Det er en del av vår immaterielle kulturarv.
Med dagens situasjon er denne kunnskapen 
igjen høyaktuell. Velstanden vår, kjøpekraf-
ten og overforbruket har skapt enormt store 
utfordringer for kloden vår og livet på den. 

I 2019-2022 jobber Norges Husflidslag med 
hvordan materialkunnskap, håndverk og hus-
flid kan bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige 
forbrukere gjennom satsingen Holdbart. 
  



Påmelding til julemarkedet 2021
Regler for å være med på julemarkedet
• Du må ha vært betalende medlem/støttemedlem i minimum 1 år.     
• Medlemsavgiften for inneværende år må være betalt.
• Varene skal være hjemmelaget og selvprodusert.
• Varene til utstillerne står begge dagene. Kan du ikke stå begge dagene må du  

 skaffe vikar. 
• Alle utstillere skal gi en hjemmelaget lotterigave verdt ca. kr 200,-. 
• 10 % av totalsalget tilfaller husflidslaget, maksimalt kr 1500,- pr. utstiller. 
•  Oppgjør skjer på søndag.

Påmelding på hjemmesiden www.skedsmo-husflidslag.no Finn skjema under 
«Kontaktinfo», eller ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet til  
Skedsmo Husflidslag, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset. 

Påmeldingsfrist 1. november 2021
«Først til mølla» prinsipp ved påmelding.

Alle påmeldte vil få informasjonsbrev ca. 2 uker før julemarkedet.

Ved spørsmål kontakt Liv Marit Wilberg, livmpw@gmail.com

Klipp:------------------------------------------------------------------------------------------------

Julemarkedet 27. og 28. november 2021
Navn: 

Adresse:

Postnummer / Sted: 

Mobil/tlf:

E-post:

Var du betalende medlem pr 31/12-2020:

Type varer du selger:

Beskjed til utstillingskomiteen:
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Skedsmo husflidslag – Læringsverksted tre
I tregruppa er vi en liten gjeng på 6 medlemmer som har det trivelig sammen hver mandag fra klokka 
18.00 – 21.00.

Vi har et eget trerom i første etasje på Tingvold og har godt med 
utstyr både her og i kjelleren. 
Bl.a. kan nevnes: Båndsag, søylebormaskin, slipeutstyr og elektrisk 
høvel.  For øvrig bruker vi personlig utstyr, og spikkekniven er vårt 
viktigste verktøy.

         Hos oss kan du spikke på det du selv har lyst til. 
         Vi hjelper hverandre med tips og triks om det trengs. 
         Men her er også det sosiale viktig.

     Bildene viser eksempler på hva som er laget av «tregutta» 

Kontaktpersoner: 
John Madssveen
907 61 827
johnmads@online.no 
                            
Torstein Bøhnsdalen
900 11 177
to.boh@online.no  
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En spennende hobby
SOPPFARARGING

Skedsmo Husflidslag arrangerer hvert år
spennende kurs hvor vi farger med bl.a. 
sopper fra nærskogen vår.
I høst kan vi tilby kurs hvor du lærer å plukke 
og artsbestemme ulike fargesopper, koke 
fargesupper og farge ull og silke med et stort 
spekter av farger. Se kurs 4.

     Rødskivekanelslørsopp

Gulrandkjuke

https://www.skedsmo-husflidslag.no/kurs-h2021-.aspx


 Skedsmogenserne og Skedsmovottene - 2015

 AnneMa-design@
Trykk: printing

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 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.no

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 hjemme-
siden vår.  
https://www.skedsmo-husflidslag.no/skedsmo-
genser.aspx

http://www.skedsmo-husflidslag.no/skedsmogenser.aspx
http://www.skedsmo-husflidslag.no/skedsmogenser.aspx

