inviterer til

HÅNDVERKSKURS
på Skifer Hotell, Oppdal 12.-14. oktober 2018
BLOKKTRYKK PÅ ULLSTOFF - Randi Hole
Dette er en gammel teknikk som har vært utbredt i
Midt-Norge. Kurset starter med en historisk innføring i teknikken. Videre vil mønsteroppbygging
og komposisjon bli tatt opp. Deltakerne arbeider
først med en fast oppgave ut i fra en materialpakke. Deretter står en fritt til å lage det man ønsker.
Teknikken egner seg godt til innredningstekstiler og
bekledning.
Materialpakke: 300,- - 350,- kjøpes av Randi.

SKINNFELLSØM - Mary Onsøien
Skinnfellsøm er en gammel teknikk som man prøver
å holde i hevd. Kurset starter med å fortelle om skinnet. Så får deltakerne tegne av mønster og deretter
sy pute, labber, eller liten fell.
Ta med fingerbøl og saks.
Matrialpakker fåes kjøpt av Mary. Utstyr ca. kr170.pluss kjøp av skinn.

BRIKKEVEV- Randi Stoltz
Brikkevev er en gammel teknikk, den er dokumentert i Norge tilbake til år 300, og lever i beste velgående i belter og bånd til Telemarksbunad. Variasjonsmulighetene er mange. På kurset vil deltakerne
velge farger og tegne et enkelt mønster, lage renning,
tre brikker og veve et smalt bånd. Ta gjerne med et
belte til å feste båndet i og annet utstyr om du har
noe liggende. Randi selger brikkepakker (20 brikker
for 50 kr) og ferdig oppsatte bånd (250 kr).

SPIKKING AV TRESLEIVER- Arild Larsen
Husflidskonsulenten i Hedmark, Arild Larsen, kommer for å undervise i spikking av treskjeer og sleiver.
Deltagerne er med på å velge ut og grovhugge
emner, grovskjære, tørke og til slutt finskjære
skjeene. Instruktør har med emner, men vil likevel ta
deltagerne på skogstur for å gå igjennom prosessen
med å velge ut emner. Veiledning i sliping, bryning
og skjerping av verktøy, og litt om dekorskjæring og
overflatebehandling om det blir tid. Instruktør har
med alt nødvendig verktøy for utlån om nødvendig,
men ta gjerne med en liten øks og en spikkekniv om
du har.
Ingen matreialkosnad ekstra.

HAKKING OG PJONING - Anne Dordi Tovmo
Rundhakking grunnteknikk
Hakking ligner veving utseendemessig. Det er mulig å flathakke og rundhakke.
Til rundhakking brukes en lang hakkepinne med krok i begge ender. Teknikken er enkel å lære. Man kan fort bli bitt av hakkebasillen.
Ta med: 2 kroks hakkepinne nr 8, 2 nøster vamsegarn i forskjellige farger.
Rundhakking i forskjellige mønster/teknikker
Her brukes grunnteknikken i rundhakking og det er det gøy å lære å lage ulike
møster. Her bruker vi gjerne tynnere garn enn vamsegarn, men samme størrelse på hakkekroken.
Ta med; Utstyr; 2 kroks hakkepinne, restegarn i forskjellige farger.
Pjoning
Pjoning er en gammel hekleteknikk. Sjømenn og fiskere hadde gjerne pjona
arbeisvotter. Teknikken er enkel å lære, selv om man aldri har hekla før.
Ta med: 2 nøster vamsegarn, heklenål nr. 6.
Hakkepinner kan kjøpes av kursholder.

PRIS KURS

FOREDRAG (gratis for alle kursdeltakere, 200,- for drop-in)

Ikke overnatting:
ved overnatting på hotellet:
medlem:
3.950,- 			
2.900,ikke medlem: 4.350,-			3.200,Inkludert i prisen er kurs, foredrag og for de som ikke
bor på hotellet er det her inkludert dagpakke fra hotellet med pausemat og lunch lørdag og søndag. Middag
for de som ikke bor på hotellet, kan hvis ønskes, bestilles til kr. 435,- pr. pers. pr. kveld til hotellet.

(med forbehold at det er nok påmeldte så alle kurs blir gjennomført).

OVERNATTING

Her gjelder først til mølla prinsippet (forskjellige maks
plasser på hvert kurs). Meld dere på til studieleder
Turid Bratt, mobil 924 95 857 eller e-post turbra@msn.
com og betal kursprisen inn på konto: 4280.12.68867

Det er framforhandlet pakkepris for overnatting og mat
på hotellet. Oppgi kode: GR007755, ved bestilling så
koster
enkeltrom 1.575,- pr. pers. pr. døgn og
dobbeltrom 1.365,- pr. pers. pr. døgn.
Pris inkluderer opphold inkl. frokost, 2x dagpakker
(som over) og 2 tre-retters middag (fredag og lørdag).
Dere bestiller rom selv på telefon 73 60 50 80 eller epost til q.skifer@choice.no, og betaler direkte til de.

Fredag: “Dokumentasjon av rødlisteteknikker” 		
		
- Sidsel Skjelfjord
Lørdag: “Brikkevev fra jernalderen” - Randi Stoltz
Søndag: “Totenskjeer” - Arild Larsen

OG Husfliden Oppdal (rett over gata) er behjelpelig
med garn mm., hvis noen er i beita!

PÅMELDING

Påmeldingsfrist: 31.august.

Påmeldingen er ikke sikret før kursprisen er registrert
inn på konto. Etter påmelding får du en bekreftelsesmail fra oss.
Gleder oss til å treffe dere på kurs!
Hilsen styret i Sør-Trøndelag Husflidslag

