line lerche
læder – lørdage
13.01 og 20.01.18, kl. 9-15
Med en innovativ tilgang til materialet kommer vi igennem
grundlæggende teknikker som klæder dig godt på til at gå
i krig med materialet. Vi lærer at udskære, klargøre og sy i
hånden. Når vi er kommet godt fra start, lægges der vægt
på fri leg. Vi har fokus på kernelæder til hverdagen – punge,
penalhuse, tasker, nøgleringe, bogomslag, navnesnipper til
tøjet, musemåtter eller måske noget helt andet.

syning - lørdage
19.08, 16.09, 14.10 og 11.11.17, kl. 9-15
Som noget nyt har vi oprettet et lørdags syhold:
Sy beklædning efter eget valg og tilret mønster, så
du får en god pasform og et flot resultat. Vi arbejder
med generelle syteknikker og fif. Undervisningen
er individuel og tager udgangspunkt i hver enkelt
kursists niveau.

hanne
holzmann

astrid skibssted
Inspirationsdage i broderi og
vævning. Tine Wessels kursus
henvender sig til dig, som har
lyst til at arbejde med motiver og
broderiteknikker på en ny måde.
Astrid Skibssteds kursus giver dig
mulighed for at udfordre dig selv
med farver og materialer.
Undervisning fra kl. 9.00-16.00.
Pris 500 kr. inkl. kaffe og frokost

broderi 02.03.18
En spædende dag med brodeusen
Tine Wessel, hvor du vil få mulighed
for at få ny inspiration til broderi.
Se mere om kurset på www.skals.nu
ultimo 2017. Se mere om Tine Wessel
på www.tinewessel.dk.

tine wessel

væv 05.04.18
Ideudvikling til væv og strik - farveinspiration og farvemod
På denne 1-dags workshop, skal vi arbejde med
kompositioner i garn og materiale og udfordre vores
farvemod og vores vaner. Dit arbejde vil kunne bruges i
fremtidige strikke og væveprojekter. Vi kigger på forskelligt
inspirationsmateriale og arbejder med klassisk farvelære
omsat til garn og tekstil. Med udgangspunkt i Astrids
egne arbejdsmetoder og designprocesser, skal vi arbejde
med skitsering og ide-udvikling i garn med forskellige
former for vikleprøver. Garn har en helt særlig måde at
indeholde farve på. Det er komplekst og spændende,
fordi rå-materialet, måden hvorpå det er spundet og den
tekstile struktur, det indgår i, påvirker farven. Farve, garn
og materiale er omdrejningspunktet for denne dag.
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Som noget helt nyt har du nu
mulighed for at få undervisning i
broderi, syning og læder på
udvalgte lørdage.
Undervisningen er fra kl. 9-15.
Ingen forplejning.
Pris: broderi, syning 1.100 kr.
læder 550 kr.

19.08, 16.09, 14.10 og 11.11.17, kl. 9-15
Se under dag/aftenhold broderi

emnedage
inspirationsdage
daghold
aftenhold

broderi - lørdage

inspirationsdage

lørdagskurser

björk ottósdóttir

Undervisning kl. 9-16. Pris 500 kr.
Undervisning i læder og rammelimstryk
kl. 9-18. Pris 675 kr.
Priserne er inkl. kaffe og frokost.
Ved framelding beregnes et administrations
gebyr på 200 kr. Frameldes der senere end
3 uger før kursusdagen, er du ikke berettiget
til refusion.

amy lyngaa
efterår 2017
24.08.17	Broderi – stoftryk og frie sting
for nybegyndere
04.10.17 Rammelimstryk
26.10.17 Genbrugstasker
20.11.17 Monogrammer

klassiske broderiteknikker
30.10.17
20.11.17
27.11.17

Udtrækshedebo
Hvidsøm
Falstersyning

forår 2018

foråret 2018

klassiske broderiteknikker
15.01.18
05.02.18

Udklipshedebo
Hulsømme

forår 2018
21.02.18	Broderi – stoftryk og frie sting
for nybegyndere
15.03.18 Genbrugstasker
03.04.18 Farvelære og tekstiler

helga jóna

björk ottósdóttir

03.10.17	Kernelæder
Funktionelle hverdags produkter i smukt
og langtidsholdbart materiale
21.11.17	Kernelæder
Funktionelle hverdags produkter i smukt
og langtidsholdbart materiale

efterår 2017
05.10.17
16.11.17

strikkede sjaler
tunesisk hækling

forår 2018
22.02.18
08.03.18

strikketeknikker
strik og beregning

08.02.18	Kernelæder
Funktionelle hverdags produkter i smukt
og langtidsholdbart materiale
04.04.18	Kernelæder
Funktionelle hverdags produkter i smukt
og langtidsholdbart materiale

line lerche

louise lerche
foråret 2018
17.01.18	Æsker
Pap, papir og plexiglas

dag/aftenhold

emnedage

Hver undervisningsdag har et emne
(for nybegyndere og øvede). Der arbejdes
selvstændigt med emnet efter en kort
introduktion.

efterår 2017

björk ottósdóttir
amy lyngaa
jytte kudahl
helga jóna

efterår 2017

helga jóna
håndstrik
Vi tilbyder dagundervisning i håndstrik.
Her har du mulighed for at komme og få
hjælp til dit strikketøj. Du kan få hjælp til
både teknikker, opskrifter og design.
Hver dag starter med et lille indlæg
om f.eks. en teknik, derefter arbejder
deltagerne på individuelle strikkeprojekter.
Der er undervisning ca. en gang om
måneden. Kontakt skolen for nærmere
oplysninger.

broderi
Vi tilbyder dag- og aftenundervisning i broderi.
Undervisningen foregår på et individuelt
plan. Du kan få hjælp til at finde og overføre
motiver, vælge farver og lære alverdens
broderiteknikker. Der er undervisning ca. en
gang om måneden. Enkelte ledige pladser.
Kontakt skolen for nærmere oplysninger.

