Velkommen
Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte
emner er noget for dig.

I denne sæson vil vi under Domus Felix – dagene i
september have 2 Workshops med Louise Klindt, ligesom vi
løbende over året også har foredrag og kurser.

Som sædvanlig gælder det om at melde sig hurtigt enten på
mail eller telefon efter først til mølle o.s.v. Din
tilmelding er bindende og kursusafgiften skal være
indbetalt senest – se det enkelte kursus.Kursusafgiften
skal indbetales på Reg.nr. 1551 konto 0006752446 med
angivelse af navn og hvilket kursus der betales for.

På gensyn
Hanne Doile

Tilmelding til:
Se det enkelte kursus/foredrag

KURSER/WORKSHOP
WORKSHOP – STRIKNING AF KANTER
Sted

Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

Periode

Lørdag den 28. september 2013 kl. 13.00 (2
lektioner)

Underviser

Louise Klindt

Pris

100 kr.

Tilmeldingsfrist

Senest 27. september 2013

Tilmelding

på mail: jytte-jensen@stofanet.dk

WORKSHOP – JARQUARDSTRIK
Sted

Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

Periode

Søndag den 29. september 2013 kl. 13 (3
lektioner)

Underviser

Louise Klindt

Pris

120 kr.

Tilmeldingsfrist

Senest 27. september 2013

Tilmelding

på mail: jytte-jensen@stofanet.dk

KURSER - KANTER
Sted

Osted Skole, Vævelokalet

Periode

Opsætning af vævene lørdag den 4.1. og søndag
den 5.1.2014 fra kl. 10-16, her kan evt.
aftales, at du skærer trenden hjemme, men væven
skal være sat op inden kurset. Selve kurset er
fredag den 10. januar 2014 fra 17-21 og lørdag
den 11.1. og søndag den 12.1. fra 9-16, i alt 20
lektioner.

Underviser

Winnie Poulsen

Pris

650 kr. + materialer 300-500 kr.

Tilmeldings- og
betalingsfrist

Snarest muligt og senest 1.november 2013

Tilmelding

på mail hajo@doile.dk eller tlf. 29806716, læg
gerne besked på telefonsvarer.

Winnie Poulsen skriver:
Vi skal sætte væve op med stoffer, der er tænkt som
brugstekstiler. Derfor skal der være passende kanter, måske ekstra
tramper til at væve en anden struktur til sømkant, måske
efterbehandlinger, der gør stofferne stærkere, måske mønstre, der
får dem til at se mindre snavsede ud. Der vil helt sikkert blive
tale om at blande hør og bomuld og elastisk bomuld i nogle
opsætninger, fordi det giver både homogene og ”rynkede” vævninger.
Og hvorfor skal det så være så funktionelt?
Til dels fordi jeg er blevet så gammel, som jeg er, 64 år. Som ung
gik jeg 5 år på kunstakademi, og vi vævede udelukkende
billedtæpper (og mønstrede gulvtæpper for mit vedkommende – det
lugter da også af funktionalisme), og det var nok. Senere har jeg
altid holdt mig til tekstiler med en brugsmulighed. Meget af det,
jeg har lavet, har været vist i Vävmagasinet, og der har da været
mange ting med mønstre i damaskteknik, men aldrig rene
dekorationsvævninger.
Og nu væver jeg gerne så enkelt som muligt, når også der er tænkt
på detaljer og afslutninger. Det er så vigtigt, hvordan et stykke

stof er og ta’ i, og det er så spændende, om man kan lave en
opskrift, der føles, som man forestiller sig på papiret.

KURSER – SAMITUM, TAQUETÉ og KUVIKAS
Sted

Osted Skole, Vævelokalet

Periode

Fredag den 13.juni 2014 kl. 17 – 21, lørdag den
14. og søndag den 15 kl. 9 – 16 samt lørdag den
21. og søndag den 22. juni kl. 9 – 16, i alt 36
lektioner

Underviser

Jette Flemming

Pris

1100 kr + materialer, anslået 300 – 500 kr

Tilmeldingsfrist

Snarest muligt og senest 14. april 2014

Tilmelding

på mail hajo@doile.dk eller tlf. 29806716, læg
gerne besked på telefonsvarer.

På dette kursus vil vi arbejde med de spændende teknikker –
Taquete’, Samitum og Kuvikas (bindetrådsvævninger). Kurset
indeholder en teoretisk del, hvor vi gennemgår teknikkernes
historie, særpræg og konstruktion, og en praktisk del, hvor vi –
sideløbende – i forskellige mønsterkombinationer vil arbejde på
prøvekæder i dobbeltskel og partiopsætninger.
Kendskab til grundlæggende væveteori samt fortrolighed med
opsætning og vævning på skaftevæv nødvendig.
Medbring ternet papir, farveblyanter og hvad der ellers bliver
brugt i væven, ligeledes meget gerne nogle garner, du vil afprøve
på væven.

NB. Inden kurset skal vi have skåret trendene, og også gerne
bommet vævene, det aftaler vi inden kurset, hvordan/hvornår det
gøres.

FOREDRAG
LOTTE DALGAARD
Sted

Osted Skole, Kantinen

Dag

TORSDAG den 28. november 2013 kl. 19

Foredragsholder

Lotte Dalgaard

Pris

60 kr. for medlemmer, 80 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding

ikke nødvendig

Lotte Dalgaard vil fortælle om sit arbejde med magiske garner og
beklædning, og viser billeder af sine seneste arbejder.

