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Välkomna!

Kläderna är stickade av Erika Åberg, ur boken ”Sticka varmt och mönstrat”. Foto Malin Nuhma.

Hemslöjdsföreningen Sörmland
Nr 4 • 2018 www.slojdisormland.se

Slöjd i skolan
I Nyköping har det i år hållits slöjdträffar i Tuna
hembygdsförenings kyrkskola.

Material för att sticka
och virka.

Förr satt här skolelever
och kämpade med sina
alster i trä- och syslöjd,
nu är det mestadels vuxna
som friv illig t kommer till
skolan för några timmars sysselsättning, och umgänge med
andra som har samma intresse
som man själv.
I maj drog träffarna igång med
en välbesökt stick- och virkkväll.
Under hösten har det bedrivits
luffarslöjd, tillverkning av band
och snoddar, kuvert och askar av
papper, projektpåsar och täljning
av potatisstickor. Nu återstår bara
en träff i år, den 28 november, och
då ska nyckelringar broderas,
efter inspiration från senaste

numret av tidningen Hemslöjd.
Minst lika viktigt som att tillverka saker enligt gällande tema
har varit att träffas, prata och
inspirera varandra. Många visar
egna projekt och material, vilket
är mycket uppskattat.
D et svå rast e med at t a r rangera slöjdkvällar är att komma på saker att göra som inte
är alltför tids- eller utrymmeskrävande, där det behövs många
redskap eller är för avancerade.
Det ska helst hinnas med på de
tre timmar per gång som träffen
håller på. Därför tas nya idéer
tacksamt emot!
TEXT & FOTO: KERSTIN UPPMAN

Ett förstlingsverk från
luffarslöjdskvällen.

Pappas gamla
slipsar blev en
perfekt projektpåse.

En ylletröja som tovats i tvättmaskin kan enkelt
göras om till en väska, eftersom garnet då inte repas
upp när man klipper i den.

Översta bilden; Richard Horner instruerar på luffarslöjdskvällen.
Nedre bilden; Projektpåsar tillverkas där man kan förvara allt som ingår i det projekt man jobbar med för
stunden. Lätt att hålla ordning på och lätt att ta med om man ska ut och resa.

Ideella
krafter

Efterlysning!

På årets träff för föreningens
ideella krafter fick vi lära oss att
vika askar.
Vi vek små fyrkantiga askar
med lock, väldigt avancerade
askar i åtta delar, även den med
lock och slutligen små trekantiga
fröaskar.
Vi vek i papper från gamla tidskrifter som vår kursledare Anny
Liivamäe. hade med sig.
Träffen ägde rum på ReTuna
och var mycket uppskattad av oss
som deltog. Kanske får vi se dig på
nästa års träff för ideella?

Finns det någon som har
slöjdmaterial liggande som inte
används, men som känns trist
att slänga?
I våra slöjdlådor kommer det
till användning! Vill du bidra
med material, verktyg eller
slöjdböcker tar vi tacksamt
emot. Bland annat behövs
tyger i ull, lin och bomull, sytråd
i olika färger, garner till stick/
virkning, makramé och broderi,
pärlor, paljetter, textilband,
slöjdböcker.
Hör av dig till Kerstin Uppman:
cosmonata@gmail.com
eller 0709-74 94 56.
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Så här vi

1: Börja med att märka ut mitten på ett fyrkantigt papper.

2: Vik in alla fyra hörn mot mitten.

Julkla
pps tips!

3: Vik in alla fyra långsidorna mot mitten, en i taget.

Vik

4: Vik ut två motstående hörn.

5: Nu kommer det klurigaste. Vikningarna har bildat en liten
kvadrat (förtydligad med hela linjer). Den ska vikas in med
ett diagonalt veck (streckad linje på bilden).

6: Detta görs på båda sidorna i båda ändarna.

Verkar det krångligt? Om du inte
lyckas kan du prova att hitta beskrivningar på nätet, ringa någon
som du tror har lyckats bättre
eller tjata på styrelsen att dom ska
anordna en kurs i pappersvikning!
TEXT & FOTO: JOHANNA LOVÉN
7: Vik in “hörnfliken”

8: Färdig!

Kalendarium

Plats för adressetikett
och porto

December
Brodera en nyckelring
28/11 i Nyköping!

November
24-25/11
Invigning av Sörmlands museum

Hela helgen den 24-25 november är det
program av olika slag i Sörmlands museums
nya lokaler på Tolagsgatan 8 i Nyköping.
Demo och prova-på-slöjd, vernissage av
utställningar med mera. För fullständigt
program se Sörmlands museums hemsida.

28/11
Slöjdträff i Nyköping

Tuna hembygdsgård, kl 18-21. Tema: Brodera
en nyckelring. Material och verktyg finns.
Delta i temat för dagen eller ta med eget
projekt och träffas och prata. Fri parkering,
handikappanpassade lokaler, fika till
självkostnadspris.
Frågor: kontakta Kerstin Uppman,
cosmonata@gmail.com, 0709-74 94 56

28/11
Crafter Work på Sörmlands museum

Onsdagkvällar med start 28 november blir
det Crafter Work med slöjd och konst i de
pedagogiska verkstäderna på Sörmlands
museum. Ingen föranmälan krävs. För mer
information, se museets hemsida.

15/12
JULTÄLJ med visning i museet

Sörmlands täljakademi på Sörmlands
museum. Kontakt och föranmälan till:
helena.aberg@dll.se.
Se museets hemsida för mer information.

Sörmlands
textilakademi
Program för 2019 är under
planering, håll utkik på museets
hemsida för information om
kommande program.
Kontakt: Karin Edlund

1/12
Pappersworkshop med Bea

Szenfeld på Sörmlands museum
Kostnad 300 kr (fika ingår) anmälan via
museets hemsida.
Frågor: kontakta Anny Liivamäe,
anny.liivamae@dll.se.

Januari 2019
25 - 27/1
Helgkurs i skärsvarvning Sörmlands

museum, Tolagsgatan 8, Nyköping,
kl. 9.30-17.00. Vi svarvar skålar och andra
föremål både i färskt och torrt trä. Vi lär oss
också vilka verktyg som är lämpliga och hur de
ska skötas. Lärare: Åke Landström, yrkessvarvare. Pris: Medlemmar 2600 kr, ungdom
1200 kr, övriga 2800 kr.
Anmälan senast: 7/1 till helena.aberg@dll.se
Alla museets slöjdkurser arrangeras i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland
och Hemslöjdens kurser.

Vi önskar er
alla en
G od Jul &
Ett G ott Nytt
År!

Fler
kurser...
Kommande kurser
läggs ut löpande på
webben i vår. Kolla in
slojdisormland.se och
sormlandsmuseum.se

Nästa nummer av
Handlaget
Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget: måndag 18 februari.
Vill du bidra till att Handlaget blir som du
vill? Skicka in högupplösta foton, notiser,
berättelser, frågor eller texter till redaktionen så tar vi med det i nästa Handlag.
Maila direkt till redaktören och grafiska
formgivaren: ann@ann.se. Om ni kontinuerligt vill få information om våra aktiviteter
på e-post, skicka er adress till:

hemslojdensormland@gmail.com
Ni som redan får Handlaget på e-post
behöver inte göra det.

Kontaktuppgifter
Hemslöjdsföreningen Sörmland

Ylva G Karlsson, ordförande • 0730-68 31 42

hemslojdensormland@gmail.com
Björneberg 1 Forsa • 641 91 Katrineholm
www.slojdisormland.se
Länshemslöjdskonsulenterna
Sörmlands Museum
Karin Edlund, Textil • 0155-24 70 94,
076-721 91 11 • karin.edlund@dll.se
Anny Liivamäe, Barn & ungdom • 0155-24 55
23, 076-721 88 80 • anny.liivamae@dll.se
Helena Åberg, Enhetschef/hårdslöjd
0155- 24 57 27, 070-946 15 26

helena.aberg@dll.se
www.sormlandsmuseum.se
Vantarna är stickade av Erika Åberg. Ur boken
”Sticka varmt och mönstrat”. Foto Malin Nuhma.
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