
 

Sommertur med Lørenskog Husflidslag 

Lørdag 10. juni 2017 

Avreise Skårer gård kl 0915, tilbake ca kl 1700 

Årets sommertur går til Heggedal og Asker. Vi reiser fra Skårer gård kl 0915 med 

Jenssen Buss. 

Først skal vi besøke TEKSTILMAKERIET i Heggedal. 

Her finner vi et stort utvalg av spennende garn av høy kvalitet. 

Materialene er spesielt egnet for veving, men mange typer er også 

ypperlige og spennende effektgarn til strikking og hekling. Her kan 

du også få hjelp til beregninger og bestille ferdig renning. 

 

Tekstilmakeriet fører silkegarn, 

silkegarn-blanding, 

bomullsgarn, mercerisert bomull, lingarn, 

ullgarn, kamgarn, papirgarn, jute, spesialgarn, 

fargestoff, bøker og annet. 

Du finner også Tekstilmakeriet på Facebook! 

 

Neste stopp er GALLERI MARGRETHE AS som ligger i 

Røyken. Her har de masse strikkegarn og tilbehør, bl.a. fra 

Dale, Rauma, Du store Alpakka, Pt Design og Sandnes. Her er 

det også et galleri med utstilling av diverse hatter, kjoler, 

gensere, jakker m.m. som er laget av garn. De har også 

soppfargede produkter. 

Tekstilmakeriet og Galleri Margrethe kan bare ta imot mindre 

grupper av gangen, slik at vi fordeler oss i to grupper på disse 

stedene og bytter etter en viss tid. 

 

Når alle har besøkt både Tekstilmakeriet og Galleri Margrethe reiser vi samlet til 

Asker Museum Valstads samlinger hvor vi ankommer ca. kl 1330. Der får vi først 

servert varm lunsj, og deretter blir det omvisning på museet. 

 



 
 

Vi skal bl.a. innom kunstnerhjemmene til Tilla og 

Otto Valstad samt Hulda og Arne Garborg. 

Museet har en frodig barokkinspirert hage med 

dyreskulpturer av Anne Grimdalen, og en stor 

mangfoldig samling av hus og gjenstander. 

Omvisningen varer ca. 1 time. 

 

 

Senest kl 1600 er vi klar for hjemturen, og vi ankommer Skårer gård ca kl 1700. 

 

Pris for turen vil være kr 250,- for medlemmer og kr 450,- for ikke-medlemmer. 

 

Påmelding innen 15. mai 2017 til: 

 Liv Sommeling Johansen, mob.tlf. 99 30 88 35 / epost: lei-joh3@online.no, eller 

Jorunn Haugerud, tlf. 63 84 37 41 / epost: jor.haug@online.no 

Innbetaling til kontonr. 1286.44.84318 innen samme dato. 

 

Med vennlig hilsen 

LØRENSKOG HUSFLIDSLAG 
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