KURSER, LÖRDAG

KURSER, SÖNDAG

Under marknaden erbjuder vi flera kurser i en separat lokal på marknadsområdet.
Du anmäler dig på plats, så först till kvarn...Utanför lokalen finns en lista där du antecknar
ditt namn för att anmäla dig för dagens kurser. Du betalar kontant eller med Swish, direkt till
kursledaren. Max åtta deltagare/kurs.
11.30 - 13.00
SPINNA PÅ SLÄNDA, STEFAN MOBERG
Sländan är ett uråldrigt redskap som människan har använt i tusentals år. Vikingarnas segel
och många andra storartade historiska textilier har alla spunnits på slända. Ta tillfället att
prova på denna uråldriga teknik som ännu i dag används i olika delar av världen.
Pris: 400 kr inkl. slända och material (endast kontant betalning)
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Tvåändsstickning

11.30 - 13.00
YLLEBRODERI, MARGITA THÖRNSTRÖM
Frossa i fina tyger, pärlor, garner och gör en liten väska eller nåldyna.
Vi jobbar med applikation på kläde och smyckar med fina band, pärlor och annan grannlåt.
Pris: Inkl. material - ulltyger, ullgarner, nål, 100 kr

Yllebroderi

YLLEBRODERI		

Innehåll, se lördag

11.30 - 13.00

KORSTYGNSBRODERI I ULL

Innehåll, se lördag

13.15-14.45

NÅLBINDNING		

Innehåll, se lördag

13.15-14.45

FÄRGNING		

Innehåll, se lördag

13.15-14.45

LYFTA MASKOR		

Innehåll, se lördag

15.00-16.30
UPPLÄGGNINGAR, EVA-LOTTA STAFFAS
Du får prova några olika uppläggningar som är dekorativa och användbara,tex. flätuppläggning
från Kihnu, Estland. Även nybörjare är välkomna. Gratis

13.15-14.45
VÅTTOVNING, GUNILLA MEIJER, ULL OCH BLANDAT
Med ull, fantasi och färg, våttovar vi blommor med svensk ull.
Fokus ligger i att låta fantasin flöda. Allt material ingår i kursavgiften. Inga förkunskaper behövs. Pris 250 kr inkl allt material. Tar Swish
13.15-14.45
KORSSTYGNSBRODERI I ULL, CARINA CARROLL, UMPRUM
Du får prova på att brodera moderna grafiska mönster
i traditionellt korsstygnsbroderi.
Pris inkl. material 150 kr

11.30 - 13.00

11.30-14.00
TVÅÄNDSSTICKNING, KRISTINA HELLBERG
Lär dig grunderna i tvåändsstickning och gör dig ett eget armband.
Vi går igenom uppläggning, stickning och avslutning. Pris: 250 kr/person.
I priset ingår z-tvinnat ullgarn och stickor.

11.30 - 13.00
FÄRGNING, EVA ANDERSSON, STÄKETS HANTVERK OCH DESIGN
Du får prova på att färga garn på ett enkelt och roligt sätt med Zenits kallfärger. Du kan färga
melerat, enfärgat, flerfärgat, randigt.... Endast fantasin sätter gränser!
250:- inkl. 100 gr garn och färg till. I mån av tid kan du färga mer garn för 50:-/100 gr.
11.30-14.00
DOMINOSTICKNING, STICKA!
Dominorutor – ett bra sätt att bli av med restgarner där många små delar blir en helhet. På
lördagen stickar vi den ”vanliga” varianten av dominoruta, alla de varianter som bildar en filt,
hela-, halva och kvartsrutor. Gratis

11.30 - 13.00
DOMINOSTICKNING:3D, STICKA!
Vi stickar remsor som kan användas på lika sätt, kanske som en dekorkant runt en filt, ett
pannband eller liknande. Baksidan blir platt medan den ena halvan av rutan blir lös och står
upp som en 3D-del av stickningen. Du bör ha vana från att sticka de vanliga dominorutorna.
Gratis

Våttovning

15.00-16.30
VARPA OCH DRA PÅ EN VÄV I BORDSVÄVSTOL, STEFAN MOBERG
Att dra på en varp i en vävstol kan vara en rätt skräckfylld upplevelse, men det finns en rad
tekniker för att göra det på ett enkelt och till och med roligt sätt. Vi går igenom tekniker för
att varpa och dra på i en så kallad grindvävstol (”rigid heddle loom” på engelska), men många
av de tekniker som används på dessa små vävstolar kan även appliceras på våra traditionella
stora golvvävstolar. Det här är en väldigt bra introduktion till vävning, det ger en bra grund att
stå på för egna experiment.

14.30-17.00
NÅLBINDNING, MÄRTA BRODÉN
”Söma, nåla, binda! Nålbindning är en gammal teknik Vi nålbinder med en stor nål i trä och
med ullgarn. Vi syr ett armband, pulsvärmare eller mobilfodral. För dig som vill friska upp minnet hur man nålbinder eller prova nya stygn. Nybörjare är också välkomna.
Pris 200 kr inkl. material. Nål finns att köpa /låna.Tar Swish.
14.30-17.00
UPPLÄGGNINGAR OCH AVSLUTNINGAR, EVA ANDERSSON, STÄKETS H&D
Det finns många olika sätt att lägga upp, maska av eller avsluta ett arbete på. De passar olika
bra på olika ställen. Vi går igenom olika tekniker och pratar även om när de passar bäst att
använda. 300:- inkl. garn och kurshäfte. Stickor finns att låna

Dominostickning

Lyfta maskor

Färgning

Domino - 3D

15.00-16.30
LYFTA MASKOR, MADELAINE JANSSON, 2STICKARE
Skapa nya och annorlunda mönster med lyfta maskor, ett enkelt sätt att sticka
med flera färger. Vi stickar provlappar, testar några olika mönster och provar
oväntade färgkombinationer. Härligt! Pris 200 kr inkl. garn, mönster och lånestickor.
Boken Lyfta maskor finns att köpa
15.00-16.30
STICKA EN KANIN, EVA-LOTTA STAFFAS
Sticka en liten kvadrat i rätstickning och forma den till en kanin. Även barn som kan sticka räta
maskor är välkomna! Gratis

Flätuppläggning från Kihnu

Variant på uppläggning

Varpa och väv på bordvävstol

Sticka en kanin

