Bråtagille – Bråkkalas – Beredningsträff - Från linhalm till spinnbart material
Kära linvänner!
När linet är rötat och torkat är det dags för förvandla det till något vi kan göra garn av. Vi ska bereda
linet: bråka, skäkta och häckla.
Runt om i regionen kommer det att finnas platser dit ni kan åka. Vi som arrangerar detta är
hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, hemslöjdskonsulenter och andra intresserade.
Förutsättningarna är olika för de olika platserna så läs noga.
Hjälp, jag kommer inte att hinna!
Ingen fara. Vi kommer att ha träffar nästa år också. Om ditt lin inte är färdigrötat, om du inte kan det
datumet eller om det var fullbokat så behöver du inte vara orolig. Ditt rötade och torkade lin håller
länge. Vi har redan planerat in flera tillfällen för 2021!
Spelregler
1. Corona-pandemin gör att vi måste vara försiktiga med varandra och ge varandra utrymme. Det gör
att antalet deltagare till varje träff är begränsat. Vid alla Bråkkalas gäller det att vi håller avstånd och
är noga med handhygien, om någon av oss, deltagare eller arrangör är det minsta krasslig så stannar
vi hemma. Tillsammans hjälps vi åt.
2. Linberedning är en dammig och bösig aktivitet. Därför kommer vi var ute så mycket som det går.
Det är också en väderberoende aktivitet. Det ska vara fint och torrt väder annars funkar det inte att
bereda lin. Vi får därför vara beredda på att aktiviteten kan bli inställd om det regnar. På en del
platser finns det möjlighet att flytta in men det kan påverka hur många som kan vara med.
3. Förberedelser
Ta med ditt lin, du ska inte ha med dig orötat lin! Ha på dig oömma kläder. En kaffekorg är ju aldrig
fel.
Horred 19 september, 10–16
De sju häradernas hemslöjdsförening hälsar välkomna till Strömmared. Föreningen har sina
handdrivna linberedningsmaskiner hemma hos Tommy och Helena som har äppelodling och Rum och
Frukost. Här finns en stor ladugård så om det blir dåligt väder så kan vi vara under tak.
Här kommer det att bli ett pass på förmiddagen, 10–12, och ett pass på eftermiddagen, 13–16.
Enklare förtäring finns på plats.
Aktiviteten är gratis men stöd gärna föreningens arbete och ta del av alla roliga aktiviteter genom att
bli medlem: https://hemslojden.org/forening/de-sju-haradernas-hemslojdsforening/
Antal deltagare: 20 personer på förmiddagen och 20 på eftermiddagen.
Strömmared ligger i Marks kommun, mitt emellan Horred och Kungsäter, ca 5 km från vardera orten.
GPS koordinaterna är: 57.3292, 12.529.
Jag vill vara med!
Anmäl dig till SV telefonnummer, måndag – torsdag, 0522 653 333
eller e-post: vgregion@sv.se.
Hitta hit och kontakt: http://strommared.se/kontakt-hitta-hit/

De sju häradernas hemslöjdsförening kommer att ha beredningsträffar på Strömmared under våren
och sommaren nästa år.

