Ett fantastiskt slöjdår
går mot sitt slut
Jag hoppas att ni alla funnit något som
tilltalat er, kanske någon av alla slöjdträffar eller marknader med öppna aktiviteter
som vi haft med både mjukt och hårt.
Vi har i år även synts på nya ställen
tack vare alla er som ställt upp med ideella krafter. Det finns fortfarande några
programpunkter kvar i år innan vi firar
jul och nytt år med nya träffar och aktiviteter. Glöm inte årsmötet den 15 februari
i Malmköping!
Själv har jag varit på en ullresa till
Yttre Hebriderna som ligger västerut från
Skottland och fått se och uppleva massor av spännande saker. Som nybliven
fårägare slogs jag av att alla får var så
rena. Det visade sig bero på att det varje
år kommer cirka två meter regn och däremellan blåser det så fåren blir duschade
och fönade var och varannan dag. Det
finns inte heller någon jord på marken,
vilket gör att lera inte förekommer trots
allt regn, utan det är torv som marken
täcks av.
Ytterligare en sak som förvånade mig
var att Harris Tweed, ett välkänt märke
på tyg och kläder, har sin fabrik på ön
Harris. Tyget vävs inte på Harris själv
utan det vävs av cirka 400 vävare på ön
i hemmen. De har mekaniska vävstolar i
gjutjärn som drivs av att man sitter och
trampar som på en cykel. Den mannen vi
besökte (i huvudsak är det män som väver) satte upp 90 meter varp med 680 trådar alldeles själv. Mycket imponerande.
En bra dag kunde han väva cirka 15 meter. På fabriken bereder man sedan tyget
för att få det mjukt för att sedan sälja det
över hela världen.
Detta var bara något av allt som jag såg
och lärde. Det var en resa som jag sent
kommer att glömma!
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NYA
REDAKTÖRER TILL
HANDLAGET SÖKES!
Jag kommer att avgå som redaktör för
Handlaget och söker nya krafter till
medlemstidningen. Uppgiften är att
samordna material - artiklar, foton och
kalendariet – och skicka ut Handlaget via
mail och brev till våra medlemmar. Du
behöver inte skriva artiklar själv, men vill
du så får du det naturligtvis. Du har hjälp
av en mycket duktig grafisk formgivare
som sköter layouten och tryckeriet
Gappe i Eskilstuna. Alla kontakter är
väl inarbetade. Jag är gärna med som
support i övergången. Du – eller varför
inte vara flera - hör gärna av dig till mig
så berättar jag hur jag har jobbat med
Handlaget!
susanne duar

SÖKES!

Tack för alla bidrag till våra slöjdlådor!
Eftersom det slöjdas friskt runt om i länet
behöver vi fylla på våra slöjdlådor hela tiden.
Vill du bidra med material och verktyg till
någon av slöjdlådorna? Kanske har du något
hemma du inte använder? Vi behöver bl.a.
nålbrev, mer knappar, slynggafflar, pärlor,
sländor, kardor, ståltråd, nålbindningsnålar,
förvaringsburkar/ askar med mera?
TEXTILLÅ DA
• Garn • Ylletyg
• Saxar • Stickor
• Nålar • Virknålar

PLÅT- OCH LUFFARSLÖJDSLÅDA
• Tänger
• Ståltråd • Plåtsaxar

Text och foto: Marianne Fröberg
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Nya hemslöjdskonsulenter i
Sörmland
Sedan den 1 september har vi glädjen att
ha fått två nya länshemslöjdskonsulenter
till Sörmlands museum. Det är dels
Karin Edlund som efterträtt Lille-Mor
Boman som textilkonsulent och dels
Anny Liivamäe. Karin har en sömnadsutbildning från Sätergläntan – hemslöjdens gård och är dessutom textilvetare
med en fil kand i bagaget. Karin jobbar
75 procent och hennes arbetsuppgifter
rör i första hand att främja hemslöjd
inom det textila området, bland annat

Fr. v: Anny Liivamäe och Karin Edlund
Foto: Karin Andersson

genom kurser, utställningar, rådgivning
samt olika textila projekt.
Vi har också en helt ny tjänst, en länshemslöjdskonsulent med inriktning mot
barn och unga. Den innehas av Anny
Liivamäe. Anny har en fil kand i Slöjd,
hantverk och formgivning. Hon har också studerat konst, både praktiskt och teoretiskt. Anny kommer att arbeta halvtid

En dag med Spedetröjor
Vi var ett stort
antal kvinnor
som hade förmånen att få
träffa Inger Ohlsson den 21 september på
Folkhögskolan i Eskilstuna. Inger berättade så levande om sitt stora intresse för
dessa tröjor som fångade hennes intresse
i ett skede i livet då det var dags för henne att göra något annat. Ett tillfälle och
en chans som hon tog och har gjort något
mycket bra av som vi idag kan få ta del
av. Tröjorna är delar av ett dräktbruk som
vi inte har till vardags men som är spännande att omvandla till något annat idag.
Efter lunch var det dags att gripa tag i
stickorna och försöka åstadkomma något

som barn- och ungdomskonsulent bland
annat med att starta upp slöjdklubbar i
länet. Under den andra halvtiden arbetar
Anny med olika hemslöjdsprojekt, just
nu med projekten Unga bygger grönt och
Kulturarv och språk.
Tillsammans med mig Helena Åberg
som arbetar med den hårda slöjden,
bildar vi Hemslöjdsenheten vid Sörmlands museum. Under nästa år kommer
vi att på olika sätt fortsätta arbetet med
att främja hemslöjden i länet bland annat
i samarbete med Hemslöjdsföreningen.
Hör gärna av dig till oss med frågor,
synpunkter och önskemål om verksamheten. Våra kontaktuppgifter hittar du
på sidan 4 i Handlaget. Du kan också
läsa mer om vår verksamhet på www.
sormlandsmuseum.se.
Text: Helena Åberg

Slöjdklubben

som liknade det som Inger visade oss.
Mycket tunt ullgarn och stickor 1.5!! För
de flesta av oss något som vi aldrig förut
provat, men tänk så fint det blir. Några
små prover hann vi med innan dagen var
slut och det var dags att ta erfarenheten
med sig hem och försöka på egen hand.
Nästa tillfälle att arbeta vidare med
detta är den 22 - 23 mars 2014 då Inger
Ohlsson kommer tillbaka för att visa
oss hur vi skall dekorera vår tröja som
vi förhoppningsvis har klart till dess.
För de som är intresserade av att gå kurs
den helgen så kan ni ta kontakt med Karin Edlund, vår nya hemslöjdskonsulent,
som finns på Sörmlands museum i Nyköping.
Text: Agneta Söderberg

HANDLEDARNÄTVERKET I SÖRMLAND
Välkommen till träff i Handledarnätverket!
Den 22 februari kl. 10-14 träffas vi i Munktellstaden
i Recycle Designutbildningens klassrum i Eskilstuna.
Temat för träffen är Återbruk i papper. Vi kommer att
vika, klippa, limma och fläta papper. Temaansvarig är
Eva Svensson, lärare på Recycle Designutbildningen vid
Eskilstuna Folkhögskola. Hemslöjdsföreningen bjuder på lunch
och resa. Varmt välkommen!
Anmälan till Hanna Haggren, 070-242 35 06 eller maila till hannahaggren@hotmail.com.
Handledarnätverket startade hösten 2012 och är ett nätverk för dig som handleder. I
Handledarnätverket får man möjlighet att inspirera varandra, slöjda tillsammans och
dela med sig av erfarenheter kring att handleda. Träffarna är öppna för alla, som är
Foto: Karin Andersson
intresserade av att lära ut slöjd till andra.

Bild på Slöjdklubbsfågeln. Foto: Åsa Tollesby

Slöjdklubben i Nyköping
startar igen! Vill du slöjda
och skapa tillsammans med
andra barn mellan 8 och 12
år? Då kan Slöjdklubben vara
något för dig!
Vi täljer, tovar, syr och böjer järntråd
till roliga och fina saker.
I vår startar Slöjdklubben i Nyköping
med Hanna Haggren som handledare.
Söndagarna 19/1, 9/2, 2/3, 23/3 och 6/4
kl. 10.00-12.30. Kostnad: 375 kr/barn för
fem tillfällen.
Anmälan senast 9/1 till: Anny Liivamäe,
anny.liivamae@dll.se, 076-721 88 80.
Slöjdklubben arrangeras i samarbete
mellan Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland.
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Tova en
tomte!
Tjoho! Äntligen
jule tider!

För att piffa upp
hemmet inför julen
bjuder vi dig på en
för tidig julklapp:
en beskrivning
så du kan göra
din egen
tomte.

Material och redskap
• Röd och vit finull
• Tvålvatten (vatten med antingen lite
såpa eller riven olivtvål i)
• Plastpåse
• Golvfoam
• Stänkflaska, där tvålvattnet hälls i.
(Tips! Gör små hål med knappnålar i en
vanlig PET-flaska)
Börja här:
Steg 1: Klipp ut en mall i golvfoam med
formen av en luva. Tänk på att ullen krymper
ca 2/3 under tovningen, så gör mallen 2x
större än den färdiga storleken.

Steg 2: Lägg ut ull i 3
lager så att den precis
täcker mallen. Lägg första
lagret med fiberriktningen
horisontell, andra lodrät
och tredje horisontell.
Placera ulltussarna överlappande som tegelpannor
när du lägger ut den.

sta. Droppa tvålvatten över ullen så att den fuktas
helt och vik plastpåsen över. Platta försiktigt ut all
luft. Vänd allt upp och ner. Vik upp plastpåsen
och vik in överflödig ull över mallens kanter.
Bearbeta ullen försiktigt med cirkelrörelser in mot
mitten av luvan på båda sidor. Försiktigt i början därefter hårdare och hårdare.

Steg 3: Tryck till på den
torra ullen för att fästa
ihop luvan. Lyft luvan från
mallen och lägg den åt
sidan. Vänd på mallen.
Lägg ut en luva till och
placera ut ullen i lager
enligt steg 2.

Steg 6: Rulla in
luvan i plastpåsen
och rulla mot bordet.
Ta ut luvan regelbundet och vänd och
fortsätt rulla så att
krympningen sker åt
alla håll.

Steg 4: Ta ett av lagren
och placera på en plastpåse. Droppa tvålvatten
över luvan och vik plastpåsen över. Platta försiktigt ut all luft. All ull ska
vara alldeles blöt och platt
mot bordsytan.
Vik upp plastpåsen och
placera mallen på luvan.
Vik in överflödig ull över
mallens kanter.

Steg 7: Klipp upp

luvan nertill och
ta ut mallen. Tova
runt hela luvan så
att den inte får
några kanter. Vänd
luvan ut och in och
fortsätt tova. När
luvan kan stå av sig
själv på bordet är
tovningen klar.

Steg 8: Skölj ur

under ljummet
vatten och tvätta
ur tvål/såpa. Låt
torka. Pynta ev.
med ögon.

Tomteformgivning: Lisa Lagerlund Beskrivning och foto: Hanna Haggren och Sofie Karlsson

Vill du vara med
och skapa en utställning?
Handkraft? Ja Tack!
är en idéutställning
om ungas slöjd och
hantverk som vill visa
hantverk och återbruk
som ett alternativ till
konsumtion och på så sätt bidra till en
bättre värld.
Utställningen skapades 2011 och har
tidigare stått i Nyköping, Eskilstuna och
Stockholm. Våren 2014 är det Katrineholms tur!
Vi söker dig som är mellan 15-25 år,
vill göra själv istället för att köpa nytt
och är intresserad av att skapa i naturmaterial.
Vi kommer att arrangera workshops där
du får inspiration och möjlighet att skapa.
I mars 2014 bygger vi utställningen på

Steg 5: Placera den andra luvbiten över den för-

ungkulturhuset Perrongen i Katrineholm.
Den 21 november kl. 17-19 har vi en
informationsträff på ungkulturhuset Perrongen i Katrineholm. Vi bjuder på tacos
och vill därför att du föranmäler dig till
elin.selig@katrineholm.se.
Om du missar informationsträffen och
ändå vill vara med eller om du vill ha mer
information, kontakta Anny Liivamäe på
Sörmlands museum anny.liivamae@dll.
se, 076-72 18 880 eller läs mer på www.
sormlandsmuseum.se.
Handkraft? Ja Tack! i Katrineholm
är ett samarbete mellan Sörmlands museums projekt Unga bygger grönt och
Katrineholms kommun, ungkulturhuset
Perrongen.
Text: anny liivamäe

VÄLKOMMEN PÅ
UTSTÄLLNING MED
SCREENTRYCK, BRODERI
OCH TOVNING
16 nov – 8 dec
Skapad av Malin Cederblad
Vi befinner oss ofta mitt i en längtan efter något som kommer längre fram
på vägen eller något som vi redan
passerat. Längtan är en följeslagare
och drivkraft, men också ett hinder
framför nuet. Utställningen handlar om
längtan och om att vara på väg.
Galleri Gamla Stan, Eskilstuna,
Utställningen pågår 16/11 - 8/12
Passa även på att titta på
Annette Alsiös glaskonst.
Öppettider:
Mån-fre kl. 12.00-18.00
Lör-sön kl. 11.00-16.00
Välkomna!
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SLÖJD TR ÄFFAR
NA
är kostnads
lemmar och fria för medtom 25 år. Ic alla ungdomar
prova första ke medlemmar får
efter kostar gången gratis, därinte vill bli mdet 25 kronor om du
edlem. Slöjd
material
till självkostna
finns. Ta gärndspriset 25 kr
am
material om ed eget
du
har!

Kalendarium
NOVEMBER
25/11 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30–19.00.
Tema: Återvinningsslöjd; väv en väska av
kaffepåsar eller gör klädda knappar

MARS
1/12 Julslöjd, Nyköping, Kungstornet,
Nyköpingshus, kl. 12.30–15.30. Tema: Järnsmide och plåtlyktor – prova på smide och gör
lyktor i plåtåterbruk. Arr Sörmlands Museum
8/12 Julslöjd, Nyköping, Kungstornet, Nyköpingshus, kl. 12.30–15.30. Tema: Slöjda i halm,
tyg och papp – tillverka en oro, girlander eller
julgranspynt. Arr Sörmlands museum

täljakademin 1/2, 2014. Foto: Knut Östgård

9/12 Stickcafé Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl.16.30–19.00.
Tema: Gör färdigt. Ta med den där mössan
som behöver en ny tofs, eller sy ihop den där
tröjan, eller sticka dit en häl på sockan, eller…

1/2 Tälj skedar med Knut Östgård Sörmlands Täljakademi, Katrineholm,
kl. 9.30–16.30. Material till rakväxta skedar
finns på plats. Ta med krokvuxet om du hellre
vill ha det. Kostnad: Hemslöjdsmedlem 200 kr,
övriga 250 kr. Anmälan senast 20/1 till: helena.
aberg@dll.seArr Sörmlands Museum i samarbete med Hemslöjdsföreningen.

15/12 Julslöjd, Nyköping, Kungstornet,
Nyköpingshus, kl. 12.30–15.30.
Tema: Yllebroderi - sy julprydnader i vadmal
och dekorera med broderi, band och paljetter
Arr Sörmlands museum

12/2 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B,
Studieförbundet vuxenskolan, kl. 18.30–20.30.
Tema: Tovning. Vi tovar finull i härliga färger till
tredimensionella föremål runt en mall. Kontakt:
Hanna Haggren, 070-272 35 06

JANUARI
18/1 Hantverkscafé, Stallarholmen, Gula
Industrihuset, vävateljén, kl. 18.30–21.00.
Kontakt: Catarina Bäck, 070-894 05 30
20/1 Slöjdträff, Flen, Studieförbundet vuxenskolan, Drottninggatan 2, kl. 18.00–21.00.
Tema: Vi våttovar tredimensionellt t.ex. en
väska, börs eller telefonfodral. I samarbete
med Studieförbundet vuxenskolan.
Kontakt: Carin Ingelman, 070-614 92 95
29/1 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B,
Studieförbundet vuxenskolan, kl. 18.30–20.30.
Tema: Tovning. Vi tovar finull i härliga färger till
tredimensionella föremål runt en mall.
Kontakt: Hanna Haggren, 070-272 35 06

FEBRUARI
1-2/2 Ullverkstad, Skebokvarn, Skebokvarnsgården, kl.12.00–16.00. Ullutställning av ull,
skinn från allmogefår, garn och stickat av
handspunnet garn. Prova på att karda, spinna
och tova. Spinntävling! Kaffe och smörgås finns
att köpa. Kontakt: Marianne Fröberg,
tel 070-301 68 22
VI FINNS PÅ FACEBOOK!

www.facebook.com
Sök på Hemslöjd i Sörmland

15/2 ÅRSMÖTE, Malmköping, Hembygdsgården, kl. 11.00–15.00. Vi bjuder på lunchsmörgås och överraskning! Anmälan till
Marianne Fröberg: mariannef4@gmail.com
eller på 070-301 68 22
19/2 Hantverkscafé, Stallarholmen, Gula
Industrihuset, vävateljén, kl. 18.30–21.00.
Kontakt: Catarina Bäck, 070-894 05 30
22/2 Handledarnätverket, Eskilstuna, Munktellstaden kl. 10.00–14.00. Mer info se annonsen
sid 2. Tema: Återbruk i papper. Anmälan till
Hanna Haggren, hannahaggren@hotmail.com
eller 070-272 35 06
24/2 Slöjdträff, Flen, Studieförbundet vuxenskolan, Drottninggatan 2, kl. 18.00–21.00.
Tema: Vi tar med våra ofullbordade slöjdalster
och inspirerar varandra till att göra klart.
I samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.
Kontakt: Carin Ingelman, 070-6149295
26/2 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B,
Studieförbundet vuxenskolan, kl. 18.30–20.30.
Tema: Tovning/Dekorering. Vi dekorerar
tovade föremål med broderi, pärlor och ulltyg.
Kontakt: Hanna Haggren, 070-272 35 06

1-2/3 Kurs i tvåändsstickning med Agneta
Söderberg, Nyköping, Sörmlands museum,
kl. 09.00–16.00. Kostnad: Hemslöjdsmedlem
1300 kr, övriga 1400 kr, ungdom 1100 kr. Material finns att köpa på plats, ca 150 kr. Anmälan
senast: 12/2 till karin.edlund@dll.se.
Arr: Sörmlands museum i samarbete med
Hemslöjdsföreningen och SHR
8-9/3 Kurs i Järnsmide med Jussi Hynynen,
Eskilstuna stadsmuseum, kl. 09.00–16.00. Kostnad: Hemslöjdsmedlem 1500 kr, övriga 1600 kr,
ungdom 1300 kr. Material tillkommer 200 kr.
Anmälan senast 15/2 till: helena.aberg@dll.se.
Arr Sörmlands Museum i samarbete med Hemslöjdsföreningen, Eskilstuna kommun och SHR
22-23/3 Dekorera din spedetröja med Inger
Ohlsson, Eskilstuna, lör kl. 08.30–16.00, sön
kl. 08.30–14.00. Kostnad: Hemslöjdsmedlem
1400 kr, övriga 1500 kr, ungdom 1200 kr. OBS!
Du behöver ha med dig en spedetröja som
du dekorerar. Sticka din egen eller beställ en
grundtröja av Inger senast 22/2.
Anmälan senast: 5/3 till karin.edlund@dll.se.
Arr Sörmlands museum i samarbete med
Hemslöjdsföreningen Sörmland

APRIL
5-6/4 Kurs i möbeltapetsering med Gunnela
Zetterström, Malmköping, kl. 09.00–17.00.
Kostnad: Hemslöjdsmedlem 1400 kr, övriga
1500 kr, ungdom 1200kr. Materialkostnad
tillkommer. Ta med ett eget objekt. Anmälan
senast: 19/3 till karin.edlund@dll.se.
Arr Sörmlands museum i samarbete med
Hemslöjdsföreningen Sörmland

NÄSTA NUMMER AV HANDLAGET
Nästa nummer av Handlaget utkommer 7 mars, manusstopp 22 februari.
Vill du bidra till att Handlaget blir som du vill?
Skicka in foton, notiser, berättelser, frågor
eller texter till redaktionen så tar vi med det
i nästa Handlag. Kontakta: susanne.duar@
duarenergi.se
Om ni kontinuerligt vill få information om
våra aktiviteter på e-post, skicka er adress till:
tuss_boda@yahoo.se. Ni som redan får Handlaget på e-post behöver inte göra det.

HEMSLÖJDSFÖRENINGEN SÖRMLAND

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA SÖRMLANDS MUSEUM

Marianne Fröberg, ordförande
070-301 68 22
Helgesta, 649 91 Sparreholm
mariannef4@gmail.com
Webbplats: www.slojdisormland.se

Helena Åberg, enhetschef/hårdslöjd, 0155- 24 57 27, 0709-46 15 26, helena.aberg@dll.se
Anny Liivamäe, barn & ungdom, 0155-24 55 23, 076-721 88 80, anny.liivamae@dll.se
Karin Edlund, textil, 0155-24 70 94, 076-721 91 11, karin.edlund@dll.se
Webbplats: www.sormlandsmuseum.se

För uppdatering av kommande program se
www.slojdisormland.se och www.sormlandsmuseum.se
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