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Tvåändsstickning

Nålbindning

Spinna på stödd slända

Tekniken är gammal och skiljer sig från
dagens stickning genom att man alltid
stickar med två trådar. Under stickningen håller du trådarna i höger hand vilka
växelvis läggs om stickan i vänster hand.
Med två ändar blir resultatet tätare och
varmare än ”vanlig” stickning. Under kursen lär du dig grunderna i att lägga upp,
maska av och de typiska reliefmönstren
med krokvarv och kedjegångar. Kursen
vänder sig till dig som aldrig provat men
också till dig som vill gå vidare med större
utmaningar.

ÖSTHAMMAR

Att spinna på stödd slända är roligt och
utmanande. Tekniken är meditativ och
när man får in tekniken är det en fantastisk upplevelse. Att spinna med stödd
slända är mindre ansträngande för armar,
axlar och nacke än med hängande slända
och du kan spinna i små utrymmen.
Under kursen går vi igenom olika typer
av sländor och provar olika tekniker för
att komma igång och se vad som passar
dig. Det finns sländor och spinnkoppar till
utlåning om du inte har egna. För att du
ska få ut så mycket som möjligt av kursen
behöver du känna dig bekväm med att
spinna på hängande slända.

Nålbindning är en mycket gammal teknik
som går tillbaka till vikingatiden.
Nu har du möjlighet att prova grunderna i
tekniken när ledaren Anita Tegelberg med
van hand visar hur du lägger upp och syr
en ljuvligt varm vante.
Tisdagar kl. 18.00 /4 ggr/16 tim
Start 6/11
Avgift: 870 kr (material tillkommer)
Ledare: Anita Tegelberg

Spinna ull på spinnrock
ÖSTHAMMAR

Måndagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim
Start 15/10 (ej v. 44)
Avgift: 850 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas

Under en helg går vi igenom grunderna i
att karda och spinna ull på spinnrock.
Du får möjlighet att lära dig hur du
hanterar handkardor och hur spinnrocken
fungerar.

Söndag 18/11 kl. 10.00-15.45
Lokal: Hemslöjdslokalen i Uppsala
Avgift: 995 kr
Ledare: Josefin Waltin

ÖSTHAMMAR

Lördag-söndag 24-25/11 kl. 10.00-16.00

I samarbete med:

Tisdagar kl. 18.00 /4 ggr/16 tim

Avgift: 950 kr

Hemslöjdskonsulenterna

Start 2/10

Ledare: Kristina Andersson

Avgift: 870 kr (material tillkommer)
Ledare: Anita Tegelberg

Sticka vackra vantar
Du lär dig olika smarta detaljer för att
sticka vantar till stora och små. Färgernas
samspel vid mönsterstickning, beroende
på hur man håller garnet, och för bättre
anpassning stickar vi tummar med kil.

Tova luftiga sjalar, grundkurs
Du väljer ull i olika färger och nåltovar
tunna lager på en förfiltad ullplatta. Du
får kunskap i att komponera en bild med
perspektiv, djup och fokus. Du väljer motiv
och färg. Inga förkunskaper krävs.
Lördag 17/11 kl. 10.00-15.45
Lokal: Slöjdlokalen, Kanikenhuset, Uppsala

Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim

Avgift: 1200 kr (materialkostnad tillkommer)

Start 8/11

Ledare: Erik Torstensson

Avgift: 850 kr

I samarbete med:

Ledare: Eva-Lotta Staffas

Hemslöjdskonsulenterna

Sticka och klipp - helgkurs

Nunotovning, grundkurs

Med inspiration från Fair Isle, en ö
sydväst om Shetlandsöarna, stickar vi
mönster med flera färger. Tekniken är en
rundstickningsteknik och bygger på symmetriska mönster med korta hopp mellan
färgerna och på baksidan snos garnerna
om varandra. En stor vikt kommer att
läggas på att kombinera färger och vad det
innebär för mönstret och slutresultatet.
Du får också tips om hur man hanterar
flera färger vid stickningen och sist men
inte minst hur man klipper. Under helgen
kan Du sticka muddar eller en ”nalletröja”.

Nuno är ett japanskt ord som betyder
”tyg”. Att nunotova innebär att man tovar
in ull i ett tyg av annat material. Vi blandar
ull med siden för att göra sjalar med textur
och lyster eller experimenterar fritt med
tyger som organza, syntet, bomull eller lin.
Om du väljer att jobba med grövre eller
syntetiska tyger får du ett bra
grundmaterial för att exempelvis sy väskor
eller för fritt broderi.

Lördag 13 oktober kl. 11.00-16.00 och

Ledare: Erik Torstensson

söndag 14 oktober kl. 10.00-13.00

I samarbete med:

Avgift: 850 kr

Hemslöjdskonsulenterna

En grundkurs i maskinstickning eller för
dig som har provat förut men nu vill friska
upp dina kunskaper. Under kursen går
man igenom grunderna i uppläggning,
avmaskning, ökningar och minskningar.
Sedan fortsätter kursen med plaggdetaljer som kanter, halshål och knapphål samt hur man räknar ut och planerar
ett större plagg. Undervisningen sker i
huvudsak på Silver Reed handstickningsmaskiner men även Brother hålkortsmaskiner går bra. Ett antal maskiner finns
att låna vid kurstillfällena.
Fredagar kl. 10.00 /4 ggr
Start: 28/9
Avgift: 2850 kr
Ledare: Karin Kahnlund
I samarbete med:
Hemslöjdskonsulenterna

Tova dina egna kängor –
kursen för dig som vill ha en
utmaning

(Anmäl dig till både Tova luftiga sjalar och

Under kursen tovar du ett par kängor
utifrån dina egna fötter! Vi ritar mönster,
lägger ut ull och tovar, limmar sulor och
syr förstärkningar allt under kunnig handledning. Det är en tuff kurs med många
olika delar. Någon vana att tova är önskvärd. Det är också svårt att sätta sluttid
på dagarna då dagens moment måste vara
klart för att kunna gå vidare nästa dag.

Nunotovning så får du 200 kr rabatt.)

Torsdag 25/10 kl. 17.00-22.00

Söndag 18/11 kl. 10.00-15.45
Lokal: Slöjdlokalen, Kanikenhuset, Uppsala
Avgift: 1200 kr (materialkostnad tillkommer)

Ledare: Eva-Lotta Staffas

Brodera fritt på ylle

Maskinstickning, grundkurs

En kurs då vi inspireras av den nya boken
med samma namn och författaren
Karin Derlands sätt att arbeta. Under
kursen broderar du efter eget huvud och
får tips om färgval, material, stygn och
applikationer. Resultatet blir ditt eget!

Fredag 26/10 kl. 9.00-23.00

Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr/12 tim

Ull i Uppland och Hemslöjdskonsulenterna

Lördag 27/10 kl. 10.00-22.00
Söndag 28/10 kl. 10.00-17.00
Avgift: 3250 kr
Ledare: Annelie Richardsson
I samarbete med:

Start: 4/10
Avgift: 850 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas
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Smyckessmide i silver helgkurs
VÄSTERÅKER

Kursen är både för dig som provat att
arbeta med silver tidigare eller är nybörjare. Du får lära dig olika tekniker
under kunnig ledning av guldsmed Louise
Kittelsen och målet är att göra ett smycke.
Bokning enligt överenskommelse för 2-4
deltagare, lördag och söndag kl. 10.0017.00 båda dagarna.
Anmälan och frågor till ledaren
Louise Kittelsen telefon 070-9493940

Himmeli
Himmeli är en dekoration med himmelska former. Den byggs med geometrisk
harmoni och traditionellt av råghalm.
Traditionen är gammal men har nu blivit
populär i olika modeller och moderna
material. Himmeli är finska för det vi i
Sverige kallar ”oro”. Du kan komma på en
himmelikurs utan förkunskaper.
Lördag-söndag 10-11/11
Lokal: Hemslöjdslokalen i Uppsala
Avgift: 1395 kr

kl. 10.00-16.00/4 ggr/32 tim

I samarbete med:

Lokal: Rasbokils bygdegård

Hemslöjdskonsulenterna

Frihandsquiltning och
bandkantningar
ÖSTHAMMAR

Ledaren Yvonne Kervinen är känd
quiltare och Art Quilt konstnär med 30
års erfarenhet av tekniken och hon delar
frikostigt med sig av sina kunskaper.
Torsdagar kl. 18.00 /6 ggr/24 tim
Start: 18/10
Avgift: 1530 kr (material tillkommer)
Ledare: Yvonne Kervinen

Uppländska linnetextilier
Följ med till Upplandsmuseets arkiv för en
visning av museets linnetextilier.
Lördag 20/10 kl. 13.00-15.00

I samarbete med:

Att laga är ett sätt att jobba långsiktigt och
hållbart för att ge kläder ett längre liv. Låt
det bli ett uttryck för glädje och kreativitet
istället för ett nödvändigt ont. Är det svårt
att laga så att det inte syns kan man tänka
annorlunda och låta lagningen bli till en
utsmyckning. Under några kvällar ger vi
oss i kast med att kreativt stoppa, lappa
och laga det vi har med oss.
Måndagar kl. 18.00 /3 ggr /9 tim

Ledare: Eva-Lotta Staffas

Start 12/9
Lokal: Rasbokils bygdegård

Ledare: Laila Sjöstrand

Klädsömnad med
mönsterförändring
Kursen för nybörjare och för dig som vill
fördjupa dina kunskaper i klädsömnad.
Under kursen får du hjälp att förändra ett
mönster efter dina personliga mått och att
sy ett personligt plagg. Vid första kurstillfället ligger tonvikten på mönsterförändring. Du arbetar praktiskt med det plagg
du valt under individuell handledning.
Inga förkunskaper krävs men önskvärt
med någon sömnadsvana.
Söndagar 2/9, 23/9, 28/10 och 18/11
kl. 9.00 -16.30
Avgift: 2050 kr

Detaljsömnad - del 1

Ledare: Maria Wenngren

Kursen vänder sig till dig med viss
sömnadsvana och nu vill fördjupa dig i
hur man syr detaljer.

Möbelrenovering - helgkurs

Lördag-söndag 15-16/9 kl. 9.00-16.30

Avgift: 1995 kr

Du får lära dig måla i olika tekniker
med kalkfärger. Möbeln du tar med dig
kommer du att ta med hem när kursen är
avslutad. Inga förkunskaper behövs.
Lördag 27/10 kl. 11.00-16.00 och söndag
28/10 kl. 10.00-16.00
Lokal: Blå Wingen, Långhundra

ENKÖPING

Lappa och laga för hand

Avgift: 1125 kr

Ledare: Laila Sjöstrand

Sy lampskärmar

Upplands Lin

Start 11/9

Onsdagar kl 10.00-14.00/6 ggr/30 tim

Ledare: Agneta Eriksson

borell.u-a@outlook.com

Tisdagar kl. 18.00 /5 ggr /20 tim

Lokal: SV/Vaksalaskolan

Dagkurs

(inkl. material, lunch och kaffe)

Agneta Borell 018-377195 eller

Kursen är perfekt för dig som vill lära dig
att konstruera ett mönster från grunden.
Vi startar med ett liv i konfektionsstorlek i skala 1:4. Mönstret anpassas sedan
till personliga mått som du sedan kan
använda för sömnad av till exempel blus
och klänning.

Avgift: 2100 kr

Avgift: 1750 kr

Info och anmälan:

Avgift: 725 kr

Kursen ger grundläggande kunskap i det
traditionella tepetserarhantverket. Du
arbetar med en egen möbel och gör vad
som behövs, renoverar och kompletterar
den gamla stoppningen eller gör en ny
stoppning och byter tyg. Materialkunskap
och teknikteori integreras i det praktiska
arbetet.
Helgkurs
Lördag–söndag 15-16/9 samt 13-14/10

Ledare: Eija Koski

Start 17/9

Möbeltapetsering

Mönsterkonstruktion

Lär dig att sy din egen lampskärm. Ta
med en lampskärmsstomme, material och
sybehör. Vi lindar med lindband, fodrar,
syr på yttertyg och dekorerar efter eget
tycke och smak.

Lokal: Vaksalaskolan
Avgift: 1125 kr
Ledare: Laila Sjöstrand

Detaljsömnad - del 2 och 3
Kursen för dig som vill fortsätta att
utveckla detaljsömnaden. Du får kunskaper som gör att dina plagg ser välsydda
och snygga ut. Ledaren har gemensamma
genomgångar och ger
individuell handledning.
Lördag-söndag 29-30/9 kl. 9.00-16.30
Lokal: Vaksalaskolan
Avgift: 1125 kr
Ledare: Laila Sjöstrand

Onsdagar kl. 18.30 /6 ggr /24 tim
Avgift: 1395 kr
Ledare: Pernille Berglund

Tryck på skinn - helgkurs
Under helgen lär du dig grunderna eller
fortsätter om du tidigare provat tekniken.
Tryckstockar finns att låna om du inte har
egna. Du trycker på egna skinn eller köper
av kursledaren.
Fredag 5/10 kl. 18.00-19.30 lördag-söndag

Bra att veta!
En studietimme är 45 minuter.
Samtliga angivna timmar är
studietimmar om ej annat anges.
Materialkostnad tillkommer på
samtliga kurser i programmet
om ej annat anges.

6-7/10 kl. 10.00-16.00
Avgift: 1150 kr
Ledare: Helena Mattsson

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Ort om ej annat anges: Uppsala, Kungsängsgatan 12
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Mangla på stenmangel
Passa på att vara med om upplevelsen att
mangla på stenmangel och se det
fantastiska resultatet.
Lokal: Lindsbergsgatan 8 C, Uppsala
Torsdag 29/1 kl 18.00-20.15
Ledare: Anna Karlsson
Info och anmälan:
Anna Karlsson 018-550087 eller
karlsson4@Yahoo.com
I samarbete med:

Keramik - helgkurs ljuslyktor

Gör dina egna köksredskap

När det börjar mörkna ute träffas vi
ett par lördagar för att kavla och bygga
ljuslyktor. Vi arbetar i stengods- eller
porslinslera och under Annes ledning får
vi lära oss hur man får genomlyslighet i
materialet. Lyktorna kan göras för inneoch utomhusbruk.

ÖSTHAMMAR

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala

Ledare: Janne Törnqvist

Lördag 6/10 kl. 10.00-16.00 och Lördag

I samarbete med:

20/10 kl. 13.00-16.00

Östhammars Hemslöjdsförening

Avgift: 995 kr (material tillkommer)

Upplands Lin

Ledare: Anne Daftler

Keramik
Lera är ett material som följt och fascinerat människan i många år. Vi testar olika
tekniker; kavling, handbyggnad och drejning och letar vi oss fram till det vi trivs
bäst med. Det finns en teknik för alla.
Inga förkunskaper krävs.
Lokal: Munkgatan 5, Uppsala
Grundkurs
Torsdagar kl. 14.00 -17.00 start 13/9
6 ggr / 24 tim

Skulptur, grundkurs
Här lär du dig ett tredimensionellt
hantverk och att bygga skulptur med
gipsbindor och snabbtorkande lera. Du
behöver inte ha några förkunskaper men
kursen är även för dig som arbetat lite
med form och skulptur tidigare.
Startmaterial ingår i priset.

Tälj din egen smörkniv, stekspade, träslev
eller trådslöjda en visp, potatissticka eller
kanske en mjölsikt av rostfri ståltråd.
Tisdagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim
Start 9/10
Avgift: 870 kr

Slipa dina verktyg
ÖSTHAMMAR

Slipa perfekta eggar på saxar, knivar,
stämjärn med ett modernt slipsystem.
Lördag 6/10 kl. 10.00-13.00
Avgift: 650 kr
Ledare: Janne Törnqvist
I samarbete med:
Östhammars Hemslöjdsförening

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala
Torsdagar kl. 18.00 /7 ggr /28 tim
Avgift: 1850 kr

Avgift: 1995 kr

Ledare: Anna Vallin

Fortsättningskurs

Vi fördjupar våra kunskaper i drejning
och kavling.
Måndagar kl. 14.00 -17.00 start 1/10
6 ggr / 24 tim
Avgift: 1995 kr
Ledare: Anne Daftler

Glasfusing
BÅLSTA

Glasfusing är en mycket gammal teknik
som innebär att man smälter samman
glas i olika färg vilket sedan formas till
t ex en skål eller fat. Smycken blir också
fantastiskt fina i denna teknik.
Lördag 17/11 kl. 10.00-15.00 och en kväll som

BÅLSTA

vi bestämmer tillsammans

Måndagar kl. 18.30 – 20.45

Lokal: Knarrbacken, Bålsta

Lokal: Knarrbacken, Bålsta
8 ggr/24 tim/varannan vecka start 17/9

Avgift: 650 kr

Avgift: 1550 kr

Ledare: Ann-Marie Alskog

Söndagar kl. 10.00 – 13.15

Betonggjutning
KNIVSTA

Lokal: Knarrbacken, Bålsta
16/9, 30/9, 28/10, 18/11 och 25/11
Avgift: 1300 kr
Ledare: Ann-Marie Alskog
FJÄRDHUNDRA

Vi bygger i lera och skulpterar. För tider
och mer information kontakta Lundellska
galleriet.
www.lundellskagalleriet.se

Du får lära dig olika tekniker att gjuta i
betong och skapa din egna trädgårdskonst
fågelbad, krukor och inredningsdetaljer.
Du får gjuta egna alster. Formar finns att
låna men du kan också ta med egna om
du har.
Lokal: Ovike Fridhem, Långhundra
Lördag 15/9 kl. 10.00-17.00
Avgift: 650 kr
Ledare: Agneta Eriksson

Våra anmälningsvillkor följer distansavtalslagen. Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.
För oss på SV har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter.
Den finns att läsa mer om på vår hemsida www.sv.se/integritetspolicy
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För anmälan och information

Hyr konferenslokal

www.sv.se/uppsala
E-post: uppsala@sv.se
Telefon: 018 - 10 23 70

Kontakta oss för mer info på telefon 018 - 10 23 70
eller maila uppsala@sv.se

Huvudkontor

Lokala kontor:

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Kungsängsgatan 12, 1 tr.
753 22 Uppsala

Rådhusgatan 6, Östhammar 0173 - 218 55
Ågatan 15B, Enköping 0171 - 310 52

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Ort om ej annat anges: Uppsala, Kungsängsgatan 12

