
Program för utställningar
Galleri Hyttmästaren i Svenska VävstolsMuseet
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Svenska 2019

Kursprogram 
Svenska VävstolsMuseet 2019

10 januari – 4 april
Vävning/Nybörjarkurs 
Torsdagar 18.00- 21.00.
Grunderna i vävuppsättning och vävning 
av ex trasmattor, sjalar, tabletter, 
handdukar. Tonvikten på vävkunskap, 
material och tekniker.
Ledare Marie Rolander
3000:- + material

9 januari – 20 mars
Slöjdklubb med vävning
Onsdagar ca kl 15.00 – 17.00
För tjejer och killar 8-14 år.
Ledare Ingar Björnfot och 
Christina Olsson
750:- inkl material och mellanmål

19-20 februari 
Sportlovsaktivitet 
10.00 – 14.00.
Vi väver och gör hopprep.
100:- inkl material och mellanmål.

9 mars och 23 mars
”LUST” brodera
Inspireras och brodera påläggssöm 
och sashiko.
Ledare Lena Andersson
1200:- +  material

5-7 april (3 dagar)
Forma en tråd – spinn ditt eget garn
En kurs för dig som vill prova på att 
spinna eller just börjat och vill lära dig 
mer om ull, kardning, kamning och 
forma en tråd.
Ledare Lena Köster
1800:- + material

8-12 april (5 dagar)
Tyg till kläder
Efter kursen slut har du vävt och har 
med dig olika prover av tyger till både 
tunnare och tjockare plagg i varierande 
material och bindningar.
Ledare Gunnel Andersson
3000:- + material

2-4 maj (3 dagar)
Taqueté med skaftväxling
Vi sätter upp, inreder, och väver med 
enkel skaftväxlare. Du har möjlighet att 
efter kursen köpa skaftväxlaren.
Ledare Nina Floderus
1800:- + material

9-11 maj (3 dagar)
Taqueté med skaftväxling
Vi sätter upp, inreder, och väver med 
enkel skaftväxlare. Du har möjlighet att 
efter kursen köpa skaftväxlaren.
Ledare Nina Floderus
1800:- + material

17-19 maj (3 dagar)
Mönsterritning för damast
Du ritar egna damastmönster 
anpassade för din egen vävstol.  
Ingen vävning här!
Ledare Winnie Poulsen
1800:- + material

20-24 maj (5 dagar)
Ikat
Vi knyter och färgar varpen och väver.  
Resultatet blir enkla ikatmönster som 
ger mycket mönsterintryck. Vi använder 
enkla bindningar som tuskaft och 
kypert.
Ledare Winnie Poulsen
3000:- + material

7-9 juni (3 dagar)
Färgmöten
Genom att känna till färgläran övar vi 
upp vår känslighet för färg och får ett 
gemensamt färgspråk. Vi kommer att 
ha praktiska övningar för att lära oss 
hur färgerna påverkar varandra i t.ex 
en väv.
Ledare Kerstin Askert
1800:- + material

15-18 juni (4 dagar)
Tekniker för trasmattor
Vi sätter upp varsin provväv och väver 
alla tänkbara tekniker på fyra skaft.  
Enkel bindningslära, materialval, skötsel 
och montering ingår i kursen.
Ledare Marie Rolander
2400:- + material

10-11 augusti och 16-18 augusti (2 + 3 dagar)
Nybörjar- och fortsättningskurs i 
vävning
Uppsättning och vävning av enkla 
tekniker.  Vävteori, materiallära och 
monteringar.
Ledare Karin Wallin
3000:- + material

26-30 augusti (5 dagar)
Väva med silke 
Alla uppsättningar kommer att bli med 
silke, några i kombination med ull.  
Ledare Winnie Poulsen
3000:- + material

9-13 september (5 dagar)
Fria experiment i väven
Vi sätter upp olika varpar 
och bindningar. Deltagarna 
experimenterar fritt med spännande 
garner. Alla kommer hem med ett 
inspirationskompendium.
Ledare Lotte Dalgaard
3000:- + material

Lördagskurser  
10.00 – 16.00 600:- + material. Kaffe och ostfralla ingår. Material finns att köpa. 
2 mars      Tryck enkla tygtryck. – Bodil Hörlén
27 april    Pilflätning – Eva Persson
  

19 -21 april, 11.00 - 17.00 
Påskens KONSTRUNDA börjar i 
Glimåkra
Ett 20-tal konstnärer visar målningar, 
keramik och textil

Söndagen den 28 april, kl 13.00
Föreningen Svenska 
VävstolsMuseets årsmöte

5 maj – 25 juni
Blått och vitt 
Blått och vitt med inspiration från 
1700-talet blir textilier till ett nutida hem.
VÄVmagasinet i samarbete med 
Åsa Pärson, Winnie Poulsen och 
Gisela von Weisz.
Vernissage söndagen den 5 maj kl 14.00
     

30 juni – 10 september
Lin och stål  
Möten mellan textil och material i vävar 
och broderier
Textilkonstnär Gudrun Söderholm, 
Kalix-Nyborg
Vernissage söndagen den 30 juni 
kl 14.00

15 september – 26 oktober
Mina vävda tanketrådar
-en hyllning till livet och jorden vi ärvde 
Karin Wallin, Nordmaling
Vernissage söndagen den 15 september 
kl 14.00
 
VÄVDAGAR i Glimåkra 
24-25-26 oktober 2019

16-20 september (5 dagar)
Dubbelvävar
Uppsättning och vävning av olika 
typer av dubbelvävar. Vävteori.
Ledare Karin Wallin
3000:- + material

23-28 september (6 dagar)
Damast och upphämta med 
skälblad och dragrustning.
Uppsättning och vävning i olika typer 
av vävstolar. Även plockad damast.
Ledare Lillemor Johansson
3600:- + material

5-6 oktober (2 dagar)
Forma en tråd – blanda fibrer – 
spinn garn för att sticka och väva
En kurs för dig som spunnit en 
del men vill lära mer om fibrer, 
förberedelser, spinntekniker, 
snoddvarv, tvinning och 
efterbehandlingar.
Ledare Lena Köster
1200:- + material

8-10 november (3 dagar)
Dekorativ experiment-vävning i 
vävstol
Fritt skapande i täta varpar med olika 
material. Enkelt och lekfullt.
Ledare Bodil Hörlén
1800:- + material

ANMÄLAN till vävkurserna
Senast 1 månad före kursstart.  
Kurserna håller hög standard och 
vänder sig till alla som är intresserade 
av vävning och lämpar sig utmärkt som 
vidareutbildning för kursledare, väv-och 
textillärare.

Maila din anmälan till Anna Ivansson 
vavdagar@vavmuseum.se
eller ring 0707-172224

Läs mer… www.vavmuseum.se

Tisdagsträffar
18.00 – 21.00 175:- + material. Kaffe och ostfralla ingår.
29 januari Konservburksslöjd – Eva Persson
26 mars  Dioder och ledande tråd – Maria Antreski
28 maj  Spinn på pinne – Annelie Augustsson
3 september Nåltovning 



Museets öppettider
Påskens konstutställning
Långfredag 19/4, påskafton 20/4, 
påskdagen 21/4, 11-17.

April - oktober
Tisdagar 18-20. Söndagar 14-16

Juli-augusti
Även onsdagar 14-16
Inträde 40 kr.

Gruppvisningar 
enligt överenskommelse.

Bokning av visningar, kaffe, 
lokaler för sammankomster, 
på tel 044–433 40, 072-234 33 40

info@vavmuseum.se

Svenska VävstolsMuseet

Stöd verksamheten genom ett medlemskap 
i Föreningen Svenska VävstolsMuseet.
Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 500 kr för 
föreningar och företag. Medlemskap berättigar till fri entré till 
museets utställningar. Bankgironumret är 567-9436.

Föreningen Svenska VävstolsMuseet 
Hantverksgatan 14, 289 46 Glimåkra
www.vavmuseum.se

Välkommen till

Hantverksgatan 14 i Glimåkra

1. ICA nära
2. Svenska VävstolsMuseet
3. Glimåkra Folkhögskola
4. Snickaregården
5. Västergård Hotell/restaurang
6. Sparbanken Göinge

med 

Galleri Hyttmästaren

RESTAURANG – BYHOTELL
Ågagatan 14, GLIMÅKRA

Matsal för 100 gäster.
Gedigen husmanskost,
fester, catering mm.

Hotellrum
Enkelrum: 400:–/natt
Dubbelrum: 600:–/natt

Välkomna att äta, bo och trivas!
044-432 00, 0705-179 179, 0705-178 147

PRESENT- O INREDNINGSBUTIKEN
DÄR DU HITTAR DET MESTA

EGEN TILLVERKNING AV INREDNINGAR FÖR
KÖK OCH BADRUM SAMT GARDEROBER

ÖPPET: MÅN-FRE 9.00-12.00, 13.00–17.30, LÖR 10.00-13.00
ADRESS: FABRIKSG. 15, GLIMÅKRA  Tel: 044/424 25

E-mail: info@snickaregarden.se Hemsida: www.snickaregarden.se

 Stick- & virkgarner · Lapptäckstyger
Broderier · Sytillbehör · Quilttillbehör

Brobyvägen 6, Glimåkra · 044-420 77 
Öppet: mån, ons-fre 14-18, lör 10-13, övr. tid efter övk.

www.textilkammaren.se 

Textil: Vävning, vävteori, tovning, färgning, broderi m.m.

Akvarell / Keramik: Grunderna i akvarell med 
möjlighet att pröva andra bildtekniker. / Drejning, 
handformning, dekor, glasering och bränningstekniker.

Kurserna är på halvtid. 

För mer information: 044-44801 eller www.glimnet.se

Kurser i 
konsthantverk

konsthantverk

TEXTILKAMMAREN i GÖINGE

Garnfärgeriet C. Hedström AB/Garnhuset i Kinna

www.garnhusetkinna.se

0320-482 50 • Östergårdsvägen 1, 511 71 Fritsla


