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Hemslöjdsföreningen Sörmland

Hemslöjdsföreningen
Sörmland blir digital

God Jul!

Inför Hemslöjdens dag den 5 september beslutade vi att anordna ett digitalt evenemang
istället för att ordna fysiska träffar. Alla som ville fick ett bit märkstramalj med posten att använda i
ett broderi. Deltagarna lade sedan upp en bild på resultatet och föreningen lottade ut 2 märkböcker bland
bidragen. De lyckliga vinnarna blev Barbro Molin och Jorun Boklöv.
Textilakademins första träff i höst
skedde också digitalt, vi hade en
stickträff via Zoom. Vi lät oss bland
annat inspireras inför medlemsutställningen i februari. Även andra
träffen med Textilakademin, med
tema Rya, genomfördes digitalt. Det
är väldigt trevligt att ses på detta
sätt, nu när alternativen är väldigt få.
Även styrelsens möten kommer
en tid framöver ske digitalt.

Det går att se positiva saker med
denna utveckling, till exempel kan
fler vara med. Det går också lätt att
hämta material, böcker med mera
som finns där hemma under träffens
gång.
Men nog är det så att det ska bli
fint att så småningom kunna träffas
och slöjda i olika konstellationer…
TEXT: EVA SVENSSSON

Bild på vinnarnas bidrag ; överst broderi av Jorun Boklöv
Bild till höger broderi av Barbro Molin.
Bild uppe till höger: Vinsten blev varsin märkbok, bland annat en av Märta Adelsköld.
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Hilda Eriksson vid bandvävstolen.

Vävda bandprover.

Den vävda skatten
Ulla Hedblom, flitig slöjddeltagare på träffarna i Nyköping, tog vid ett
tillfälle med sig en påse med sin farmors vävda alster och visade för oss
andra.
Farmor hette Hilda Eriksson, född
1869 i Dunker, och levde största
delen av sitt liv i Mellösa. Hilda
var bondhustru, och förutom göromålen på lantgården ägnade hon
mycket av sin tid till vävning.
Ulla visar ett par tjusiga broderade strumpeband med Hildas initialer, och ett långt vitt band där
farmor fäst prover på de band hon
vävt. Några hela rullar med band
finns också kvar, samtliga vävda
på bandvävstol.
”-Men det här ljusa, smala bandet har min morfar Johan August
Andersson vävt, säger Ulla, det
ska man inte ta ifrån honom. Han
började väva när han inte längre
orkade arbeta som bonde. Inte
kunde man sitta och vara onyttig!”
Morfar var född 1854 i Mellösa

och var bonde i Lilla Malma,
Malmköping från sekelskiftet.
Ulla har även med sig en
handduk som är full av små knutar över hela ytan. Ulla minns att
farmor Hilda fick hem pappsäckar
med material som blev kvar när
vävar klipptes ned, troligen från
något väveri. Stumparna kallas
effsingar och dessa knöt Hilda
ihop med vävknutar och klippte
sedan bort ändarna så nära knuten som möjligt. När tillräckligt
många effsingar knutits ihop
vävdes vardagshanddukar av
materialet. Om det är farmor eller
mamma Alma Eriksson som vävt
handduken är oklart, men det
är fint att den finns kvar som en
skatt från förr!
TEXT OCH FOTO: KERSTIN UPPMAN

Strumpeband.

Ovan: Ulla Hedblom
Nedan: Morfars band.

Vardagshandduk av effsingar.
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Vävstugor i
Sörmland
Tillsammans med Länshemslöjdskonsulenten för textil slöjd, har
vi i föreningen som ambition
att kartlägga länets vävstugor.
Vilka aktiva vävstugor har vi i
Sörmland? Hur många deltagare
och vävstolar har varje stuga?
Var finns de? Hur kan de som

är intresserade av att väva ta
kontakt?
Är du med i en vävstuga,
eller känner till någon vore
det fint om du har möjlighet
att maila till oss i föreningen:
hemslojdensormland@gmail.com.
Tack på förhand!

1. Ta en matservett
2. Vik upp alla flikar i etapper
3. Vik in ena sidan diagonalt mot baksidan
4. Vik in den andra sidan också
5. Stoppa in alla flikar
6. Klart!
7. Nu är det bara att duka fint. Ta en
kanelstång till stam och klipp ut en
stjärna till toppen. Lycka till!
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medlemmar
Utställning med och av
Sörmland
en
ing
i Hemslöjdsfören
köping.
Sörmlands museum i Ny
6 februari – 4 april
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Fläta, sticka eller tälj
t
föremål till köket i valfrit
.
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Lämna in högst tre förem
as
minst ett kommer att vis
i utställningen.

5

ember till
Anmäl dig senast 15 dec
mail.com
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eller 070 -454 55 16
Läs mer på:
useum .se/
dsm
www.sormlan
medlemsutstallning
eller
www.slojdisormland.se
Gå gärna med i Facebookgruppen ”Fläta sticka tälj
till köket!” där finns tips
och inspiration.
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Kalendarium 2021
Anmälan & Frågor
Kursanmälan och betalning gör du via
webbshop på hemsidan:
https://butiken.sormlandsmuseum.se/
kurser
För mer info kontakta
Helena Åberg, tel 070-946 15 26

Februari
6/2–4/4 Utställning: Fläta, sticka, tälj
till köket. Sörml. museum, Nyköping.
En utställning med saker gjorda av oss
medlemmar.
Lör-sön 20–21/2 Kurs: Kvinnor täljer med
kniv och yxa. Sörml. museum, Nyköping.
Kl 9:30–17. Kursledare: Mette Handler.
Pris: 1900 kr, medlem 1700 kr, ungdom (16-25
år) 1000 kr. Anmälan senast 31/1.

Januari

Mars

Lör-sön 30–31/1 Kurs: Tälja för köket –
plastfritt och klimatsmart. Sörml. museum,
Nyköping. Kl 9.30–17:00. Kursledare: Anja
Sundberg. Pris: 1900 kr, medlem 1700 kr,
ungdom (16-25 år) 1000 kr.
Anmälan senast 10/1.

Lör-sön 6–7/3 Kurs: Fläta pilkorgar.
Sörml. museum, Nyköping. Lör kl 9–17:00,
sön kl 9–15:00. Kursledare: Steen Hedegaard
Madsen. Pris: 2000 kr, medlem 1800 kr,
ungdom (16-25 år) 1000 kr.
Anmälan senast 15/2.
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Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget: Måndag 22 februari 2021
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 grafisk formgivare Ann Ahlbom Sundqvist
ann@ann.se • 073-628 48 34.
Om ni kontinuerligt vill få info om våra
aktiviteter på e-post, skicka er adress till:
hemslojdensormland@gmail.com

Hemslöjdsföreningen Sörmland
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Nästa nummer av
Handlaget

Kontakt

Julpyssel
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Plats för adressetikett
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Eva Svensson, ordförande • 070-454 55 16
hemslojdensormland@gmail.com
Kärrtorp, Vidåsen • 643 97 Västra Näshulta
www.slojdisormland.se

Knyt en
Ängel till
julen!

Länshemslöjdskonsulenterna
Sörmlands Museum
Helena Åberg, Enhetschef/hårdslöjd
070-946 15 26
helena.aberg@regionsormland.se

Halmen behöver vara blötlagd ett tag innan för att inte spricka
och spjälka sig när du klipper i den. Tips är att använda en
långpanna eller en blomlåda och fylla med vatten för att halmen
ska få plats. Låt halmen ligga i blöt ca 1 timma. Torka av lätt med
en handduk.
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Vid varje knut du ska göra, vira tråden ett par varv runt halmen.
Dels blir det dekorativt och det håller halmen bra på plats.
Använd en stark tråd, annars är det lätt att den går av när du drar
ihop arbetet.

Karin Sterner, Länshemslöjdskonsulent
textil, 076-696 36 34
karin.sterner@regionsormland.se
Lotta Risberg Museiassistent
072-143 60 57
lotta.risberg@regionsormland.se
www.sormlandsmuseum.se

DU BEHÖVER: 8 lika långa halmstrån och 6 kortare halmstrån,

4 tråd gärna i någon fin färg och sax.

1. Knyt ihop de 8 halmstråna på mitten.
2. Vik ner den ena hälften av stråna över den andra.
3. Knyt ihop bunten för att bilda ängelns huvud.
4. Knyt ihop de 6 kortare stråna på mitten.
5. Dela upp halmen som bildar ängelns kropp och lägg in
bunten med de 6 andra halmstråna. Knyt ihop precis under.
6. Forma ängelns vingar och kjol med saxen. Klart!
Instruktionerna kommer från Sörmlands museums butik. I butiken
kan man köpa råghalm för slöjdande just nu för 65 kr/knippe. (Då
får man också med häftet med tre olika instruktioner.)
På samma sätt som ängeln görs kan du också göra enkla tomtar
och andra figurer. Istället för vingar knyter du ihop halmstråna
5 längst ut för att forma armar och händer. Lycka till!

Vi önskar vi er alla
En riktigt God Jul & Ett coronafritt
Gott Nytt Slöjdår 2021
från oss alla i styrelsen i
Hemslöjdsföreningen
Sörmland!

TEXT & BILD: ANNY LIIVAMÄE,
SÖRMLANDS MUSEUM
TOMTARNA GJORDA AV KERSTIN UPPMAN
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