KURSKATALOG
VÅR 2022

Styret i FET HUSFLIDLAG
Leder:
Jorun Apeland
Mobil 91604536
E-post: jorunn.e.apeland@online.no
Sekretær:
Helene Hallingstorp
Mobil: 93024678
E-post: h-halli@online.no
Kasserer:
Jorunn Rognlien
Mobil: 980 77 683
E-post: jorunn.65@hotmail.com
Studieleder:
Wenche Buvik
Mobil: 951 00 310
E-post: whbuvik@gmail.com
Styremedlem:
Anita Olsen
Mobil: 928 64 493
E-post: olsanit@gmail.com
Markesdansvarlig:
Aud Monika Tveter Wangen
Mobil: 408 50 757
E-post: aud.monika@gmail.com

Holdbart er fokus i Norges Husflidslags strategiplan for
perioden 2019 – 2022. Norges Husflidslag arbeider med
hvordan materialkunnskap, håndverk og husflid kan
bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige forbrukere gjennom
satsingen Holdbart.
Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger nær
oss, var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen.
I Fet Husflidslag ønsker vi å formidle denne kunnskapen
og ferdighetene via våre møteplasser som er månedlige
åpne møter, kurs og læringsverksted/ringer hvor
håndarbeids-interesserte møtes ukentlig, hver 14. dag
eller månedlig for å lære mer og jobbe med en spesiell
teknikk. Læringsverkstedene er en en uformell arena for
utveksling og utdyping av kunnskap.
Har du lyst til å lære noe nytt eller friske opp tidligere
kunnskaper – ta kontakt med oss. Etterfølgende sider
viser hvilket tilbud vi har lokalt i Fet i tillegg til kurs
som tilbys på Skedsmo og Sørumsand og nærliggende
kommuners husflidslag.
Med ønske om en lærerik og spennende vår!

KURS I FET HUSFLIDSLAG
våren 2022
Kursene er åpne for alle. Kursavgiften er oppført for
medlemmer/ikke medlemmer av Norges Husflidslag.

Strikkemaskin – grunnkurs 1 V22-1
Du lærer å legge opp, øke, felle, strikke mønster og enkle
kanter. Dette er det du trenger for å kunne for å strikke
enkle basisplagg. På kurset tar vi utgangspunkt i standard
strikkemaskin (finstrikker), men andre maskiner kan også
brukes etter avtale med kurslærer. Ved kursslutt vil du ha
strikkeprøver som seinere kan brukes som oppslagsverk.
Om du ikke har egen maskin kan du leie av kurslærer, kr.
100 pr. dag.
Lærer: Ingunn Solaas
Kursavgift: 1500,-/1650,Dato: 29.-30/1 kl 10-17

Kurs i Sprangteknikk V22-2
Beskrivelse: Her lærer du å lage et tekstil ved å flette en
renningstråder i en ramme uten bruk av innslag. Med
denne eldgamle teknikken kan du lage alt fra gardiner til
pulsvarmere. Du vil lære grunnleggende bregding, samt
oppstart og avslutning av sprangarbeidet.
Lærer: Bjørg Natvik og Agnete K. Risvik
Kursavgift: 1500,-/1650,Dato: Lørdag 12.2, 5.3 kl 10-16 og onsdag 16.2 kl 18-21

Kurs i tinnarbeid, flette samisk armbånd V22-3
Tinntrådarbeid er en gammel samisk tradisjon. På dette
kurset lærer du å lage tinntrådarmbånd. Først fletter
man tinntråden, før man syr denne fast på skinn eller tøy.
Om man ønsker kan man flette inn perler og skinn- eller
silkesnorer. Kursholder selger tinntråd, knapper og skinn
til en rimelig sum. Fint om deltakere har med seg en god
lyskilde. Kursholder har med sytråd og nål.
Lærer: Anne Kristine Balto
Kursavgift: 300,- / 350
Dato: 13.2 kl.10-16

Tove geitebukk V22-4
Kurset går over to dager, første dag bygger vi kroppen
rundt en mal. Ullen filtes med grønnsåpevann og spelull
legges på til slutt. Dag to fyller vi bukken, børster opp
spelullen og former den. Vi broderer øyne, nese og munn.
Bena stives opp med ståltråd.
Lærer: Merethe Stange
Kursavgift: 1000,-/ 1200,Dato: 19.-20.3 kl.10-16

Betongkurs V22-7 3
Kurset er for deg som har lyst å lære hvordan man lager
fuglebad i betong formet på rabarbrablad eller støping
av skåler eller figurer ved bruk av blader, bokser og
ferdige, kjøpte former (hjerter, blomster mm) til å støpe
i. Nærmere informasjon om utstyr sendes ut i forkant av
kurset.
Kurslærer: Jorunn Apeland
Kursavgift: 250,-/300,Dato: Torsdag 2.6
Kl.18-21
Sted: Kirkeveien 86, Fetsund

Temakvelder/aktiviteter
Temamøtene er åpne møter for alle som måtte være interessert
Torsdag 27. januar kl. 1900:
Tema: Hva er Sashiko/Boro?
En presentasjon av historie, materialer, teknikk og visning av produkter.
v/ Vibeke Kvanum
Torsdag 10 .februar kl. 1900:
Årsmøte på Lund
Torsdag 24.mars kl. 1900
Tema: Kiper og korger v/ Samson Øvstebø og Hege Wiken
Torsdag 21.april kl. 1900
Tema: Birøkt lokalt
Praktisk økt: Bruk av bivoks til å lage gjenbrukspapir
Torsdag 12.mai kl. 1900
Tema: Fra naturens spiskammer v/ Mona Lundby
På alle temamøtene er det enkel servering og et lite lotteri.

Læringsverksteder
Vev Mandager kl.18-21. Oppstart 10.1
Semesteravgift: 1250,Kontaktperson: Karin Grøneng 41635975

Toving dag Tirsdag hver 14. dag kl.10-14
Oppstart 11.1
Semesteravgift: 200,- /320,Kontaktperson: Helene Woldsund 41579130
Toving kveld Mandager kl.18-21
Dato: Hver 14.dag Oppstart 10.1
Semesteravgift: 200,- / 320,Kontaktperson: Merete Stensrud 41274456
Billedvev Torsdag kl.11-14
Datoer: 20.1, 3.2,17.2, 3.3, 17.3, 31.3
Semesteravgift: 150,- / 240,Kontaktperson: Ragnhild Holst 95001104
Sprang Onsdag kl.18-21
Datoer: 12.1, 9.2, 9.3, 20.4, 11.5
Semesteravgift: 100,- /160,Kontaktperson: Gerd Gjermundrød Ous 46742099
Strikkemaskin Onsdag kl 18-21 (22)
Datoer: 19.1, 23.2, 16.3, 27.4
Kr 50,- pr gang
Kontaktperson: Ingunn Solaas 91399825
Maskinsøm Lørdag kl 10-16
Datoer: 29.1, 26.2, 19.3, 2.4, 21.5
Kr 50,- pr gang
Kontaktperson: Wenche Buvik 95100310

Toving, vev og billedvev holder til på Sootbrakka, mens
maskinsøm, sprang og strikkemaskin benytter Rosenberghuset
på Stasjonstranda. Du er hjertelig velkommen til å komme
innom for å se hva vi holder på med!

Toving, vev og sprang – Det
er ikke størrelsen som teller,
men gleden ved å skape!

Grasrotandel

Husk at du kan gi grasrotandelen din til husflidslaget. Oppgi Fet Husflidslags organisasjonsnr. 991462155 når du registrerer deg som spiller
hos Norsk Tipping. Du kan også registrere deg som grasrotgiver hos
kommisjonær, via internett, sms, Norsk Tipping Mobilspill eller via
Norsk Tipping Spillterminal. Ønsker du hjelp kan du få dette av kommisjonæren, eller ved å lese mer på www.norsk-tipping.no

Medlemskap i Fet husflidslag

Ønsker du å bli medlem? Du kan enkelt melde deg inn via vår nettside www.fet-husflidslag.no og klikke deg inn på Bli medlem i hovedmenyen. Du kan også kontakte ett av styremedlemmene

Kom og bli med!

Er det aktiviteter du kunne tenke deg å være med på, eller noe du har
lyst til å lære som ikke er i katalogen? Da er det bare å ta kontakt med
en i styret eller sende oss en e-post til fethusflidslag@gmail.com. Vi tar
med alle innspill vi har fått når neste halvårs aktiviteter skal planlegges.

FELLESLISTE HUSFLIDSLAG NEDRE ROMERIKE
VÅREN 2022

LESLISTE HUSFLIDSLAG NEDRE ROMERIKE VÅREN 2022

Tipping

Fra læringsverksted BILLEDVEV

Org.nummer: 991462155
Husk grasrotandelen via Norsk Tipping
www.fet-husflidslag.no
fethusflidslag@gmail.com.

