Lær at sy din egen Bh
Instruktør: Merete Hansen
lørdag den 7. marts 2020 fra kl. 10.00 til 16.00
søndag den 8. marts 2020 fra kl. 10.00 til 16.00
Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede
Pris: 750,00 kr. + materialer efter forbrug
Vi begynder kurset med en gennemgang af forskellige materialer, så man har
et godt grundlag for at vælge det helt rigtige til sin bh. Derefter kigger vi på
opsyede modeller, for at få en fornemmelse af, hvad man kunne tænke sig at
sy. Når man har valgt model og materialer, starter det egentlige arbejde.

Nr. Snede og Omegns
Husflidsforening
Kurser 2019

Man begynder med at tegne sit mønster op, klippe modellen ud i de valgte
materialer, og så går man i gang med at sy. Det er en forudsætning for et
godt resultat, at man er fortrolig med sin symaskine, og at den er i brugbar
stand.
Undervejs bliver der undervist i relevante teknikker som fx påsyning af elastik, tubebånd osv., alt efter hvad der er brug for.
Der er en del ting, som det er en god ide at medbringe, så her er
en huskeliste:
Blyanter, Mønsterpapir. Tegnetrekant eller lineal, Knappenåle
Papirsaks, Skarp stofsaks, Lille skarp og spids saks
Opsprætter, som der selvfølgelig ikke bliver brug for
Symaskinenåle – tynde til strækstof
Sytråd i forskellige farver, alt efter hvilke farver man kunne tænke sig at sy i
Ud over det medbringer jeg materialer af forskellig slags til videresalg. Dette
omfatter også bøjler, som kan være lidt af en jungle at købe uden at kunne
prøve.
Tilmelding senest 15. februar 2020
telf. 60151837 eller marny@mail.dk
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Velkommen til kurser i 2019
Kurserne er åbne for alle
Hvor ikke andet er angivet, er kurserne på
Nr. Snede Skole 8766 Nr. Snede

Tilmelding til: Marny Juul Rasmussen
tlf. 60151837 E-mail: marny@mail.dk
Læs mere og se billeder på: www.nr.snede.husflid.dk
Bliv medlem af vor FACEBOOK gruppe Nr. Snede og Omegns
Husflidsforening
Afbud efter tilmeldingsfristens udløb medfører, at hele kursusafgiften skal betales.
Folkepensionister og studerende på SU der bor i Ikast-Brande
Kommune får 40% rabat på kurserne i 2018 pt kendes rabatten
ikke i 2019
——————————————————-

Giv et gavekort til et spændende kursus.
En anderledes inspirerende gave

Pop Art Maleri
Instruktør: Britt-Mari August
Lørdag den 9. november 2019 fra kl. 9.00 - 16.25
Søndag den 10. november 2019 fra kl. .9.00 - 15.25
Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede
Pris 700,00 kr. + materialer efter forbrug
Lav et meget personligt billede af dine børn/børnebørn, dit idol,
kæledyret eller noget helt andet, alle kan være med, du behøver
ikke at kunne male, det er lige så meget teknikker. Børn fra 10 år
kan også være med. Du skal medbringe 2 lærreder ca. 60x60 eller
80 x 80 men alle størrelser kan bruge, noget akrylmaling
sort Posca pen til at tegne med, men alle materialer kan købes
på kurset, + 150 kr. til div. Materialer.
Tilmelding senest 20. oktober 2019
På tlf. 60151837 eller mail: marny@mail.dk

———————————————————————————
Nr. Snede og Omegns Husflidsforening er medlem af FORA
Udover kursusafdelingen har Nr. Snede og Omegns Husflidsforening også en afdeling, der kører aktiviteter hver mandag aften i
vinterhalvåret på Nr. Snede Skole fra kl. 19.00 til 21.45
Se programmet og læs mere på vor hjemmeside
www.nr.snede.husflid.dk . Programmet kan også bestilles hos
Marny på tlf. 60151837
eller Bodil på
50985875
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Filt tasker og andre hule former
Instruktør: Mette Østman fra Filtelaboratoriet i Odense
Lørdag den 5. oktober 2019 fra kl. 9.00 til 14.55
Søndag den 6. oktober 2019 fra kl. 9.00 til 14.55
Sted: Nr. Snede Skole, Skolegade 8766 Nr. Snede

Paverpol skulpturer
Instruktør: Lone Pedersen
Lørdag den 2. marts 2019
fra kl. 9.00 til 16.20

Pris: 580,00 kr. + materialer

Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede

Med udgangspunkt i en malle kan man filte tasker, tevarmere, tøfler
foruden krukker. Alt sammen uden sømme eller synlige sammenføjninger.
Lær hvordan du beregner, lægger op, filter og former samt
dekorerer med uld i farver, du bliver glad af at se på.

Pris 385,00 kr. + materialer

Kurset er både for begyndere og øvede.
Sværhedsgrad og udfordringer tilpasses den enkeltes niveau.
Materialer kan købes på kurset, men medbring også gerne eget uld.
Se Mettes hjemmeside : metteoestman.dk
Tilmelding senest 15 september 2019
på tlf. 60151837eller mail: marny@mail.dk

Lav flotte og fantasifulde figurer.
I løbet af dagen kan du nå at lave en figur færdig.
Vi former en krop, og gir den tøj på.
Tag gerne blonder, tyl eller fx et hæklet/ strikket /håndklæde med,
så får figuren pludselig en personlig historie.
Tilmelding senest den 20. februar 2019
På tlf. 60151837 eller mail: marny@mail.dk
Billeder fra kurset i marts 2018

Billede fra kurset i oktober 2018

14

3

..
Løbbinding

Håndsyet Læder
Instruktør: Ellen Loumann Lissau

En kurveteknik fra oldtiden
Instruktør: Anne Birgitte Beyer

Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede

Lørdag den 5 oktober 2019
fra kl. 9.00 til 14.55
Søndag den 6. oktober 2019
fra kl. 9.00 til 14.55
Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede

Pris: 590,00 kr. + materialer efter forbrug

Pris 580,00 kr. + materialer efter forbrug

Kurset er for begyndere og let øvede
Der kræves ingen forudsætninger.

Løbbinding – kurvesyning.
Kurve, krukker, (blyants) holdere og tasker!
Så forunderligt – blot med nål, saks, snor og garn!
En tekstil pølseteknik med masser af muligheder; forskellige mønstre
og farvesammensætninger.
Materialerne er bl.a. hør-, papir-, jute- og sisalgarn.
Kurset er for begyndere og øvede.
Materialepris fra 80,- kr.
Se www.loebbinding.dk

Lørdag den 2..marts 2019 fra kl. 9.00 - 14.55
Søndag den 3. marts 2019 fra kl. 9.00 - 14.55

På kurset vil vi arbejde med små projekter i læder
små tasker, cover til mobil eller tablet, nøgleringe, omslag
til kalender og notesbog.
Du lærer lidt om materialer og værktøj og teknikker til
håndsyet læder.
Værktøj kan lånes. Materialer og værktøj kan købes på kurset
Hvis du har, så medbring: tegnepapir, karton til model, penalhus, stållineal, hobbykniv, syl ( rundformet ) korkklods, skæreunderlag.
Se mere på www.ellingdesign eller https://
www.facebook.com/ellingdesign
Tilmelding senest 15. februar 2019
på tlf. 60151837 eller marny@mail.dk
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Se mine bøger: ”Løbbinding – en oldtidsteknik” og
”Løbbinding – til inspiration”.
Deltagerbrev med medbringeliste udsendes inden kurset.
Velkommen til løbbinding, så hyggeligt et håndarbejde
Tilmelding senest 15. september 2019
På tlf. 60151837 eller mail: marny@mail.dk
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Filt og plantefarvning i naturen

Kursus i Nålefiltning

Instruktør: Mette Østman og Line Eskestad

Uldne malerier!

lørdag den 14. september 2019 fra kl. 9.00 - 16.20
søndag den 15. september 2019 fra kl. 9.00 - 16.20

Instruktør: Inga Læsøe Madsen -

Sted: Naturcenter Harrild, Fasterholtvej 36,
7330 Brande
Pris: 775,00 kr. + materialer efter forbrug
Et dejligt kursus på Harrild Hede, hvor vi skal fordybe os i naturens
fibre og farver.
Vi skal filte, fortrinsvis med rå uld, og i det fri, hvis vejret tillader
det.
Vi kombinerer også rå uld med kartet uld og bruger forskellige
teknikker, så den rå uld skaber enten struktur eller endda pels.
Det kan blive til siddemåtter, vegetarpels eller måske fuglehuse.
På heden findes planter, der egner sig til farvning, og det filtede kan
efterfølgende blive plantefarvet.
Der vil være både rå og forarbejdet uld at købe, men medbring
endelig, hvis I har noget.
Der vil også være udstyr til både filtning og plantefarvning.
Mette driver eget filteværksted i Odense og er aktuel med bogen
Filt dig klog - en grundbog i filtning for undervisere.
Se mere på www.filtdigklog.dk og www.metteoestman.dk
Line Eskestad er grafiker og illustrator og filtemager

Lørdag den 2. marts 2019 fra kl. 9.00 til 15.25
Søndag den 3. marts 2019 fra kl.9.00 til 15.25
Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede
Pris 610,00 kr. + materialer efter forbrug
Vi tegner og maler med uld!
Vi starter med at filte en baggrund og maler med uld ovenpå.
Lav små enkle billeder eller kast dig ud i et større projekt.
Du kan også vælge at filte 3-D billeder, hvor dele af motivet stikker
ud af billedet.
Medbring fotografier eller billeder at filte ud fra – meget gerne i den
størrelse, som du ønsker dit filtbillede skal være.
Vi bruger uld og filtenål.
www.sosili.com
www.facebook.dk/sosilifilt
Tilmelding senest 15. februar 2019
på tlf. 60151837eller mail: marny@mail.dk

Der vil være mulighed for overnatning på Naturcentret på soveloft
med madrasser, medbring selv sengetøj
Tilmelding senest den 20. august 2019
på tlf. 60151837 eller marny @mail.dk
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Løbbinding

En kurveteknik fra oldtiden
Instruktør: Anne Birgitte Beyer

Lørdag den 9. marts 2019
fra kl. 9.00 til 14.55
Søndag den 10. marts 2019
fra kl. 9.00 til 14.55
Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede

PLANTEFARVNING
Instruktør: Mette Østman
Fredag den 9. august 2019 fra kl. 17.00 til 21.55
Lørdag den 10. august 2019 fra kl. 9.00 til 16.00
Sted: Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330 Brande

Pris 580,00 kr. + materialer efter forbrug

Pris: 585,00 kr. + materialer efter forbrug

Løbbinding – kurvesyning.
Kurve, krukker, (blyants) holdere og tasker!
Så forunderligt – blot med nål, saks, snor og garn!
En tekstil pølseteknik med masser af muligheder; forskellige mønstre og farvesammensætninger.
Materialerne er bl.a. hør-, papir-, jute- og sisalgarn.
Kurset er for begyndere og øvede.
Materialepris fra 80,- kr.
Se www.loebbinding.dk

Farvning med planter er en fornøjelse med rødder langt tilbage i
tiden. Med udgangspunkt i planter vi kan finde ved naturcenteret
( og måske medbragte) skal vi farve og overfarve både uldgarn, kartet uld og filtet uld.
I ’70erne blev der planterfarvet på livet løs, bl.a. med kemikalier,
som vi slet ikke vil røre ved nu om stunder. Vores tilgang er mere
spontan og mindre giftig, og vi glæder os bare til at se hvad farvesupperne kan fremtrylle.
Før sommerferien vil vi skrives ved om materialer og remedier. Hvis
det ønskes kan jeg indkøbe uldgarn til farvning, som I kan købe af.

Se mine bøger: ”Løbbinding – en oldtidsteknik” og
”Løbbinding – til inspiration”.
Deltagerbrev med medbringeliste udsendes inden kurset.
Velkommen til løbbinding, så hyggeligt et håndarbejde

For spørgsmål kontakt mig gerne på mette@oestman.dk

Tilmelding senest 20. februar 2019
På tlf. 60151837 eller mail: marny@mail.dk

Tilmelding senest den 20. juli 2019
På 60151837 eller mail: marny@mail.dk
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Der vil være få overnatningsmuligheder på Naturcentret på soveloft
med madrasser, medbring selv sengetøj
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Broderi med stumpwork
Emne: Fuchsia
Instruktør:

Filt beklædning
Instruktør: Mette Østman fra Filtelaboratoriet i Odense

Birgit Munkholm Bendtsen

Lørdag 4. maj 2019 fra kl. 9.00 - 14.30
Pris: 270,00 kr. + materialer efter forbrug ca. 50,00 kr.
Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede
Denne teknik er gammel, den er fra ca. 1500 tallets England,
hvor de unge adelsfrøkner fik lov at brodere stumpwork,
Med stumpwork teknikken kan man bruge sin fantasi og lege med
nål og tråd. Man kan lave stråtag på huse, så taget går ud fra huset,
man kan brodere, valmuer, fluesvampe, kjoler o.s.v.
På kurset vil man lære:
At brodere de sting man normalt bruger til Stumpwork
At anvende pladevat de rette steder
Se Birgits Blog: http://birgitsstumpwork.blokspot.com
Hjemmeside: bmb-design.dk

Lørdag den 9. marts 2019 fra kl. 9.00 til 16.25
Søndag den 10.marts 2019 fra kl. 9.00 til 15.25
Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede
Pris: 680,00 kr. + materialer efter forbrug
Filtet beklædning kan være let og elegant - og alligevel varmt.
På kurset kan du kombinere silke eller gaze med fin merino og
lave et florlet materiale i netop de farver du kan lide.
Det kan fx blive til bluser, ponchoer og tørklæder.
Vi filter over malle og bruger gerne tørretumbler.
Se Mettes hjemmeside : metteoestman.dk
Tilmelding senest 18. februar 2019
på tlf. 60151837eller mail: marny@mail.dk
Billeder fra kurset Filt beklædning i april 2018

Tilmelding senest 15. april 2019
på tlf. 60151837 marny@mail.dk
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Broderi med stumpwork
Emne: Fluesvamp
Instruktør:

Birgit Munkholm Bendtsen

Lørdag 9. marts 2019 fra kl. 9.00 - 14.55
Søndag 10. marts 2019 fra kl. 9.00 - 14.55
Pris: 585,00 kr. + materialer efter forbrug ca. 100,00 kr.
Sted: Nr. Snede Skole, 8766 Nr. Snede
Denne teknik er gammel, den er fra ca. 1500 tallets England,
hvor de unge adelsfrøkner fik lov at brodere stumpwork,
Med stumpwork teknikken kan man bruge sin fantasi og lege med
nål og tråd. Man kan lave stråtag på huse, så taget går ud fra huset,
man kan brodere,
valmuer, fluesvampe, kjoler o.s.v.
På kurset vil man lære:
At brodere de sting man normalt bruger til Stumpwork
At anvende pladevat de rette steder
Se Birgits Blog: http://birgitsstumpwork.blokspot.com
Hjemmeside: bmb-design.dk
Tilmelding senest 20. februar 2019
på tlf. 60151837 marny@mail.dk
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Kursus i Makemake
dekorationsbeton
Instruktør: Erik Heiss
Fredag den 26. april 2019
fra kl. 9.00 til 17.00
Lørdag den 27.april 2019
fra kl. 9.00 til 16.00
Søndag den 28 april 2019
fra kl. 9.00 til 15.00

Sted: Et sted i Nr. Snede området
Pris: 925,00 kr. + materialeudgift 500 kr. for 18 kg beton og farve
Kom og lær hvordan du kan lave skulpturer og meget andet
med Makemake dekorationsbeton.
Når man først har fået Makemake dekorationsbeton i sine hænder
kan man ikke slippe det igen. Der er så mange muligheder med
Makemake, at dem der kan lide at skabe med sine hænder, vil kunne
se en masse nye muligheder, og opleve det at arbejde med ler, som
en ny og spændende dimension. Fornemmelsen er som at arbejde
med ler, men hele processen omkring fiberbeton er helt anderledes.
Betonen skal ikke brændes, det vil sige du kan lave meget større
projekter og lave en eller flere ting færdig i løbet af de 3 dage,
som kurset varer. Hele kursusbeskrivelsen er på vor hjemmeside:
www.nr.snede.husflid.dk
Tilmelding senest 5. april 2019
På tlf. 60151837 eller mail: marny@mail.dk
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