LAUGETS
VÆVEKURSER

Efterår 2018

•

Forår 2019

Skaftevævning

Skaftevævning

Hold nr: 18-02a
22 gange – 110 lektioner

Hold nr: 18-03a
20 gange – 80 lektioner

Du arbejder individuelt med tidssvarende brugstekstiler som tørklæder,
tasker, stof til beklædning, tekstiler
til bord, plaider og små tæpper. Du får
muligheden for teoretisk og praktisk
at fordybe dig i en bestemt teknik på
væven. Fællesarbejder vil blive opsat
efter ønske fra holdets deltagere med
mulighed for at arbejde på væv med
op til 16 skafter.

På kurset arbejdes der både med
individuelle og fælles projekter inden
for områder som boligtekstiler, tasker,
tørklæder og stof til beklædning. Vi
væver primært på klapvæve, men der
er også mulighed for at væve større
arbejder og fællesprojekter på store
væve.

ved Lotte Dalgaard

LAUGETS
VÆVEKURSER

Efterår 2018 • Forår 2019
VÆVNING
for nybegyndere og viderekomne
Faglige moduler i skaftevævning
i København og Jylland

TILMELDING
Laugets Vævekurser i København
Skolelederen
Mail: laugetskurser@gmail.com
eller tilmelding direkte på hjemmesiden
Laugets Vævekurser i Viborg
Skoleleder Mette Frøkjær
Tlf: 61 69 22 79 efter kl. 18.00
Mail: ringmark@mail.dk

Tilmelding er mulig frem til kursusstart.
Betaling for hele kurset skal ske
inden kursusstart.
Laugets Vævekurser har lokaler i
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Vi har 10 store væve med 8-16 skafter,
en computerstyret 24-skafts væv,
40 klapvæve og udstyr til billedvævning.

På en computerskaftstyret væv med 24
skafter er der mulighed for at lave
avancerede mønstre.
Du får vejledning i garnberegning,
garnindkøb, opsætning af væven,
farvevalg, brug af væveteknikker og
montering af de færdige arbejder.
Bindingslære og mønstertegning på
computer med softwaren WeavePoint
indgår som en integreret del af undervisningen.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Tirsdage kl. 17.00 - 21.35
Væv selv fra kl. 14.00
Start: 2. okt. 2017
Pris: 3.960 kr./3.300 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
E-mail: lotte.dalgaard@pc.dk

ved Ane Rasmussen

Du får vejledning i udarbejdelse af
opskrifter, garnberegning, væveteknikker og bindingstegninger. Du får
ligeledes råd og vejledning i opsætning
af væven samt rådgivning omkring
design, farvevalg og montering af de
færdigvævede tekstiler.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Onsdage kl. 15.00 – 18.40
Væv selv fra kl. 13.00
Start: 3. okt. 2018
Pris: 2.880 kr./2.400 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
E-mail: ane.rasmussen@gmail.com

Skaftevævning

ved Sofia Hagström Møller

Billedvæv (daghold)
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr: 18-01a
20 gange – 80 lektioner

Hold nr: 18-04a
12 gange – 36 lektioner

Du arbejder med dit eget væveprojekt på en 4-skaftsvæv eller på en af
de større væve. Vi har mulighed for
benytte skaftevæve op til 16 skafter
samt en computerstyret væv. De store
skaftevæve samt computervæven
bruges efter aftale med underviseren
og de andre hold som bruger lokalet.
De store væve bliver gerne brugt til
fællesprojekter. Der vil altid være en
væv til rådighed pr. deltager.
Du lærer, hvordan du planlægger dit
eget projekt, fra ide og skitse til at
designe dit eget vævede tekstil. Du
får vejledning i, hvordan du sætter en 
væv op og væver, samt hvordan du 
beregner garnforbrug og laver din egen 
opskrift. Vi taler om indkøb af garn og
farvevalg, og vi arbejder med bindinger og mønstertegning på computeren
med softwaren WeavePoint.

På dette hold kan alle deltage, da der
undervises individuelt. De vævede billeder vil undervejs være udgangspunkt
for faglig diskussion om teknik- og
materialevalg. Generelt arbejdes der
frit med håndværket, og det hænder
derfor, at vi opdager nye arbejdsmetoder og teknikker, som alle på holdet
kan drage nytte af.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Er du begynder, kan du starte med at
væve et mindre billede, hvor der øves
teknikker. Er du øvet, tag da gerne et
par skitser med, som kan omsættes til
en vævning.
Billedvævning er sjovt, garnrester bliver brugt på en spændende måde - det
gør tiden også!
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
København NV
Hver anden mandag (ulige uger)
Kl. 14.30 – 16.20

Torsdag kl. 17.00 - 20.40
Væv selv fra kl. 13.00
Startdato 4. oktober 2018
Forventet slutdato 21. marts 2019

2018: 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12,
17/12
2019: 14/1, 28/1, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4

Pris: 2.880 kr./2.400 kr. PEA

Pris: 1.368 kr./1.152 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Sofia Hagström Møller
Tlf: 31 60 66 76
E-mail: fiahagstrom@gmail.com

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

Billedvæv (aftenhold)
ved Gina Hedegaard Nielsen
Hold nr: 18-05a
12 gange – 48 lektioner
Aftenholdet har samme undervisningsindhold som dagholdet, så læs venligst
teksten for dagholdet (18-04a).
Også på aftenholdet kan både begyndere og øvede være med.
På aftenholdet holder vi ½ times spisepause ca. kl. 18.30.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Hver anden mandag (ulige uger)
Kl. 17.00 – 20.40
2018: 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12,
17/12
2019: 14/1, 28/1, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4
Pris: 1.824 kr./1.536 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

21 farver i væven
ved Gina Hedegaard Nielsen

Væv i form
ved Linnea Holck og Stine Linnemann

Hold: 18-03s
5 gange – 40 lektioner
I løbet af denne uge skal der arbejdes med farver i væven. Der opsættes væve med 21 forskellige farver i
trenden. For at få øje for, hvad farve
og bindinger kan og gør med hinanden,
afprøves der diverse vævebindinger
og kombinationer med de samme 21
farver.
En uge med leg i væven, suppleret
med teoretiske og praktiske øvelser i
at fremstille harmoniske og dramatiske
farvesammensætninger.
Alle vil komme hjem med en vævet bane med de mest forunderlige
farvesammensætninger til inspiration
til de kommende plaider, tørklæder,
gulvtæpper...
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
10. - 14. sept. 2018
Mandag til fredag kl. 9.00 - 16.20
Pris: 1.800 kr./1.520 kr. PEA
+ materialer (ca. 400 kr.)
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

Hold nr: 18-01s
6 gange - 48 lektioner
På kurset udforskes, hvordan man kan
man gå fra todimensionel vævning til
tredimensionel form. Vi arbejder både
med vævens tekniske muligheder og
materialernes egenskaber. Forløbet
starter med et inspirationsoplæg, der
tager afsæt i tredimensionelle tekstiler. Derefter arbejder vi skiftevis med
skitsering af form og afprøvning på
væven. Der afsluttes med en gennemgang af de nye idéer, og hvordan disse
kan tages videre. Kurset henvender sig
til den eksperimenterende og øvede
kursist.
Laugets Vævekurser
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

20., 21., 22., 23., 24. og 25. aug. 2018
Mandag-lørdag kl. 9.00 – 16.20
Pris: 2.800 kr./2.500 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Stine Linnemann
Tlf: 30 27 98 28
E-mail: info@stinelinnemann.com
Linnea Holck
Tlf: 27 14 84 42
E-mail: linnea.holck@gmail.com

Linnea og Stine er begge uddannet som
tekstildesignere fra Kunstakademiets Designskole (KADK). Begge designere arbejder
professionelt med opgaver på tværs af
mode og interiør. Idéen til kurset udsprang
af en fælles interesse for eksperimenter på
væven og udforskning af dens muligheder
indenfor formgivning.

PopUp Væv
ved Sofia Møller og Ane Rasmussen

Bånd i lange baner
ved Ane Rasmussen

Hold nr: 18-02s
2 gange – 13 lektioner

Hold nr: 18-05s
2 gange – 14 lektioner

Kom og prøv om vævning er noget for
dig. På dette kursus er vævene sat op
på forhånd, så du har god tid til at afprøve forskellige teknikker og mønstre
og fordybe dig i en verden af materialer og farver.

På dette kursus kan du væve bånd på
både spjæld- og båndvæv.
Båndvævning er sjovt og rimelig hurtigt, redskaber og teknikker er simple,
men mulighederne for mønstre og
farvekombinationer er uendelige.
Håndvævede bånd kan bruges til alt
fra stropper, nøgleringe og taskehanke
til snørebånd, bælter, butterflies og
hundesnore.

Hvis der er interesse for det, vil der
også være mulighed for at stifte bekendtskab med de forskellige processer
i opsætningen af en væv.
Udgift til materialer må påregnes.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
22. sep. - 23. sep. 2018
Lørdag kl. 9.30 – 15.55
Søndag kl. 9.30 - 14.05
Pris: 585 kr./494 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Sofia Hagström Møller
Tlf: 31 60 66 76
E-mail: fiahagstrom@gmail.com
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
E-mail: ane.rasmussen@gmail.com

Der vil være tid til både at fordybe sig
i en verden af forskellige farveeffekter
og gå videre med opplukteknikker, der
kan danne mere avancerede mønstre
og vævede bogstaver.
Medbring gerne egen spjæld- eller
båndvæv samt materialer, på stedet
vil være et lille udvalg af velegnede
materialer samt mulighed for at låne
væveredskaber.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
24. – 25. nov. 2018
Lør. og søn. kl. 10.00 – 16.25
Pris: 630 kr./532 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
E-mail: ane.rasmussen@gmail.com

Drejervæv med perler
ved Berthe Forchhammer
Hold nr: 18-07s
3 gange – 20 lektioner
På kurset undervises der i drejervæv
med perler i stedet for drejersøller.
Metoden er kendt fra Guatamala, USA
og Japan. Vi arbejder med Mary Meigs
Atwaters metode og anvisninger, som
er beskrevet af Joy Boutrup.
Der arbejdes både med enkle teknikker og vi prøver også de lidt mere
komplekse mønstre på digital skaftstyring.
Materialerne er forskellige i de forskellige opsætninger, der må påregnes
materialeudgifter.

Vilde og vovede billedtekstiler
ved Gina Hedegaard Nielsen
Hold nr: 18-08s
3 gange - 20 lektioner
På dette kursus lader vi os inspirere
af de minitekstiler, som er in lige nu,
og som er et ”must have” til væggen.
Vi hopper på trendvognen og kreerer
vores egne tekstile udsagn, som vil
tage afsæt i det tekstile håndværk
(væv, knytning m.m.) og de tekstile materialer. Der skal arbejdes på
enkle opsætninger (billedvævsrammer,
grene, rundstokke…) med fokus på det
taktile og de skønne bløde materialer - stof som garner. Der skal bruges
bløde som hårdt spundne garner, tykt
som tyndt - nye som gamle stoffer - alt
som kan bukkes og bøjes kan bruges.
Alt det materiale, som vi i fælleskab
kan få fingrene i, vil blive det inspirationsmateriale, som vi skal arbejde ud
fra. Det er fri billedvævning, når det
er bedst!

UCC
Humletorvet 3 - lokale W3.12
1799 København V
Bemærk - nyt undervisningssted!
Store, nye lækre lokaler og P-kælder
lige ved døren.
Fredag 22. marts kl. 16.00 - 20.00
lørdag 23. + søndag 24. marts 2019
kl. 9.00 - 16.00
Pris 1.400 kr./1.260 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

Laugets Vævekurser
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
10. maj – 12. maj 2019
Fre. kl. 16.00 – 19.40
Lør. og søn. kl. 9.00 – 16.20
Pris: 900 kr./760 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
E-mail:
berthe.forchhammer@gmail.com

Trenden som canvas

Vævemaraton

ved Vasudevan fra Tasara Centre for
Creative Weaving i Kerala
www.tasaraindia.com

ved vævelærerne

Hold nr: 18-06s
40 lektioner uge 26 i 2019
Det bliver et eksperimenterende
kursus, hvor der vil blive arbejdet med
mange forskellige teknikker og metoder, som bruges i indiske dekorative
tekstiler.
Der væves på en bomuldstrend med
islæt i bomuld og uld. Bindingen er
lærred og de anvendte teknikker vil
være maling på trend med pigmentfarver – Jamdani (navn på indisk indpluksteknik) – slyngninger – brochering – og
forskellige knytteteknikker. Det vil
være muligt at væve et lille billedtæppe.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
24. – 28. juni 2019
Man. - fre. kl. 9.00 – 16.20
Pris: 2.800 kr./2.500 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
E-mail:
berthe.forchhammer@gmail.com

Hold nr: 18-01e
1 dag – 9,5 lektioner
Alle deltagere på Laugets Vævekursers ugentlige vævehold inviteres til
en dag fyldt med vævning og inspiration. Denne dag giver gode muligheder for at arbejde mange timer ved
din væv, ligesom du kan få hjælp til
planlægning af nye arbejder. Midt på
dagen får vi besøg af Joy Boutrup,
tekstilingeniør og tidligere underviser
på designskolerne i København og
Kolding. Joy fortæller om efterbehandlingens store betydning for både
garn og vævede tekstiler. Et emne
som vi alle kan blive bedre og klogere
på. Glæd jer - Joy er eksperten, der
fortæller, så vi alle forstår det. Vi
laver også en lille fremvisning af alle
de nye produkter, der er kommet ud
af væveudfordringen på skafte- og
billedvævene.
Kom og vær med både skaftevævere
og billedvævere.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
26. jan. 2019
Lør. kl. 9.00 – 17.45
kl. 12.30 foredrag ved Joy Boutrup
Pris: 100 kr.
Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 96
E-mail: ane.rasmussen@gmail.com

Faglig Uddannelse i billedvæv
Modul I
ved Gina Hedegaard Nielsen
Hold nr: 18-03m
12 gange – 60 lektioner
Teoretisk gennemgang af billedvævsteknikker opdelt i sammenhørende
grupper med tilsvarende prøvevævninger og endvidere belyst gennem
værkstedsbesøg eller præsentationer.

FAGLIG UDDANNELSE I BILLEDVÆV
Den faglige uddannelse i billedvævning er oprindelig godkendt af Undervisningsministeriet i 1973 for Landsforeningen Stoftrykker- og Væverlauget. Den praktiske
uddannelse var tænkt som et supplement til de specialiserede og individuelle
uddannelser, som man på den tid modtog på væveværkstederne og med et fokus
på en mere almen teknisk/praktisk oplæring i billedvævsteknikkerne til støtte for
uddannelsen på væveværkstederne. Uddannelsen var endvidere tænkt som supplement for andre, der virkede inden for det tekstile håndværk.
I dag tilbydes uddannelsen via Laugets Vævekurser til alle, der vil lære faget grundigt, og ikke mindst til professionelle udøvere og undervisere.
Kursusrækken, som består af 3 moduler, er tænkt som en praktisk væveuddannelse
”Faglig uddannelse i billedvævning”, hvor forløbet gennemføres på 3 år. Modulerne
er opdelt i følgende faglige kurser:
Billedvæv I:
Billedvæv II:
Billedvæv III:

5 lektioner hver anden uge 12 gange i alt 60 lektioner
5 lektioner hver anden uge 12 gange i alt 60 lektioner
5 lektioner hver anden uge 10 gange i alt 50 lektioner

Ovennævnte kursusdele er et sammenhængende forløb og kan ikke tages enkeltvis.
Ved afslutningen af de 3 moduler skal samtlige arbejdsbøger fremlægges sammen
med den selvstændige opgave til godkendelse, inden kursusbevis kan udstedes.
Rammerne omkring fremlæggelsen er en faglig og pædagogisk præsentation i form
af en mindre udstilling, hvor det selvstændige værk (udført på modul III) præsenteres sammen med inspirationsmateriale og afprøvninger m.m. på vej til det endelige værk. Hver deltager præsenterer sit værk for eksterne censorer, og herefter
godkendes man endeligt som billedvæver og modtager sit bevis.

Materialelære: Gennemgang af de
forskellige garner, der er bedst egnet
til billedvævning. Gennemgang og
opsætning af billedvævsrammer samt
forskellige former for oplægning af
trend på væven, kantvævning, dunter,
skel-“problemer”, forskellige former
for vævning m.m.
Grundbog: Mette Lise Rössing:
“Trådens gang i billedvævning”
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Hver anden mandag (lige uger)
kl. 17.00 – 21.35
2018: 1/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12
2019: 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3,
1/4
Pris: 2.100 kr./1.680 kr. PEA
+ udgifter til materialer
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

Fra design til smukke og
nytænkte tekstiler
ved Gina Hedegaard Nielsen,
Sofia Møller og Lotte Dalgaard
Hold nr: 18-04s
3 gange - 21 lektioner
+ udflugt 2½ time
Dette kursusforløb er fordelt over
undervisningssæsonen på 4 lørdage
med tre forskellige instruktører inkl.
et studiebesøg på væveatelieret hos
væver Pia Jensen – og alle kan deltage.
Det kræver kun nysgerrighed og lyst til
at eksperimentere med form og farve i
en kreativ proces.
Den første undervisningsgang (29.
sept.) har fokus på at lave smukke og
harmoniske stribekompositioner. Det
er Gina Hedegaard Nielsen, der giver
en intro til komposition med striber,
derefter en gennemgang af de 7 kontrastspændinger efter Johannes Ittens
farveteorier, og resten af dagen skal
der vikles striber med diverse garner.
Alt fra denne kreative dag kan omsættes direkte i en opskrift til tørklæder,
puder, plaider, beklædning m.m.
Den anden undervisningsgang (27. nov.)
vil Sofia Hagström Møller gennemgå,
hvordan man kan gøre brug af diverse
metoder til at styre sine designprocesser. Målet er at komme frem til et design, der kan væves efter. Deltagerne
arbejder på kurset efter stemningsbilleder, hvorfra deltagerne kan finde en
palet og mønstre til videre og individuel bearbejdning. Herefter placeres far-

ver og mønstre ind i et specifikt rum,
eller der arbejdes mod beklædning.
Underviser har skabeloner med til rum
og beklædning, som gør det nemt at
komme frem til et designresultat. Hvis
tiden er til det, er det muligt at få
ekstra opgaver til hurtige skitseøvelser
i lys/mørke og materiale- og farvekombinationer. Vi arbejder med papir, pap,
farveblyanter, tusser og garnrester.
Den tredje undervisningsgang (27. jan.
2019) slutter Lotte Dalgaard af med
at få designideerne til at konkretisere
sig i væven med vejledning til garner,
bindinger, snak om tætheder, stoppeprøver, væveprøver, efterbehandling
og opskrifter. Inden denne sidste gang
sendes/vises jeres ideer fra de 2 første
dage med Gina og Sofia til Lotte, så
alle får det bedste skub fremad i processen fra skitse til tekstil.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Gina - lørdag d. 29. sept. 2018
Sofia - lørdag d. 27. okt. 2018
Lotte - søndag d. 27. jan. 2019
kl. 9.00 – 16.00
Studiebesøg hos Pia Jensen
lørdag d. 17. nov. 2018
kl. 10.00-12.30.
Pris: 1.274 kr./1.148 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

Alle kan være med,
der kræves ingen
forkundskaber kun lysten til at
prøve kræfter med
lette designprocesser.

Teori - Modul II og III
samt praktik II i København
ved Berthe Forchhammer og
Lotte Dalgaard
Hold nr: 18-01m og 18-02m
Teori: 17 gange – 54 lektioner
Praktik: 14 gange – 84 lektioner
Teori
Vi fortsætter med væveteori Modul II
og III og der arbejdes med softwaren
WeavePoint til opgaveløsninger.
Teorien udbygges med en praktisk del,
der kommer i forlængelse af teorien.
I forløbet med Modul II er indlagt et
museumsbesøg på en lørdag, hvor det
bliver muligt at analysere efter originale museumsstykker. Datoen er endnu
ikke fastlagt.
Praktik
Praktisk vævning og materialekendskab
trænes. Der væves prøver med bindingerne, som er gennemgået i teorien.
Arbejdsmappe med væveprøver udarbejdes.
Modul II afsluttes med en boggennemgang og et kursusbevis.
Tilmelding til modulerne sker sammenhængende, således at man ikke kan
tage teorien uden den efterfølgende
praktik.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Teori
Onsdag primært i ulige uger
kl. 19.00 – 21.45
+ 1 lørdag i efterår 2018 kl. 10 – 15
2018: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11,
21/11, 5/12, 12/12
2019: 2/1, 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 6/3,
13/3, 27/3
Praktik
Start onsdag 3. april 2019 kl. 16.00
derefter hver mandag og onsdag
kl. 16.00 - 21.30
Forventet slut dato: 3. juni 2019

Modul IV på Skals
- Komposition/skitse til
færdigt tekstil
Holdet er fuldtegnet!
ved Gina Hedegaard Nielsen
og Lotte Dalgaard

Laugets Vævekursers
undervisere

Lotte Dalgaard

2018: 5/10, 6/10, 7/10
- yderligere datoer vinter/forår 2018/19

aftales senere.
72 lektioner

Berthe Forchhammer

Pris: 4.830 kr./3.864 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
E-mail:
berthe.forchhammer@gmail.com
Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
E-mail: lotte.dalgaard@pc.dk

Faglige moduler på Skals
Modul III - Dobbeltvævning
Holdet er fuldtegnet!
ved Berthe Forchhammer
og Lotte Dalgaard
2018: 18/10, 19/10, 20/10, 21/10
48 lektioner
2019: 18/1, 19/1, 20/1
24 lektioner
Skals – højskolen for design og
håndarbejde

Nyt hold starter på Skals
nov. 2018
Modul I - Grundbindinger
ved Berthe Forchhammer
og Lotte Dalgaard
2018: 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11
48 – lektioner

Sofia Hagström
Møller

2019: 14/2, 15/2, 16/2, 17/2
32 lektioner
2019: 3/5, 4/5, 5/5
24 lektioner

Ane Rasmussen

Skals – højskolen for design og
håndarbejde
Yderligere orientering og tilmelding til:
Skoleleder Mette Frøkjær
E-mail: ringmark@mail.dk

Gina Hedegaard
Nielsen

Tilmelding
På hjemmesiden: www.vaevekurser.dk eller på mail til laugetskurser@gmail.com
Kursustilmelding kan ikke annulleres senere end 14 dage før kursusstart,
hvorefter tilmelding er bindende.
Nedsat pris for pensionister, arbejdsledige og studerende (PEA) i
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Dokumentation skal forevises.
Kontaktpersoner
Underviser
Berthe Forchhammer
		
Tlf: 20 74 52 47
		Mail: berthe.forchhammer@gmail.com
		
Underviser
Lotte Dalgaard
		Tlf: 27 20 03 79
		Mail: lotte.dalgaard@pc.dk
Årets kursusprogram kan ses på www.vaevekurser.dk
eller rekvireres ved henvendelse til: laugetskurser@gmail.com

Laugets Vævekurser samarbejder med
Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi
og er medlem af Fora.
www.vaevekurser.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Gina Hedegaard Nielsen

