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LØRENSKOG HUSFLIDSLAG 

Hjemmeside: www.lorenskog-husflidslag.no 

E-post: post@lorenskog-husflidslag.no 

Postadresse:    Besøksadresse: 

Postboks 146    Løkenåsveien 29 

1471 LØRENSKOG   1473 LØRENSKOG 

Stiftet 1982 – ca 280 medlemmer 

Organisasjons nr: 975 417 611 

Bankkonto: 1286.44.84318 – kurskonto: 1286.44.84326 

Styret frem til årsmøtet 08.02.18: 
Verv: Navn: Mobil: E-post: 

Styreleder Kjersti Hegre 906 01 617 kjersti.hegre@icloud.com 

Nestleder Eli Sundby 416 58 595 elisun3@hotmail.no 

Kasserer Bente Løken 928 49 195 benteloe@online.no 

Sekretær Ann Langøy 908 78 081 annlangoy@hotmail.com 

Styremedlem Sidsel Wettre 994 27 086 swettre@getmail.no 

Varamedlem Eva Myhrvold 996 99 609 e-myhrvo@online.no 

    

Studieleder Marita Gustavsen 930 34 695 mini-marita@hotmail.com 

Studieleder Unn Løntjern 996 39 766 unn1962@gmail.com 

Ved spørsmål om våre arrangementer, ta kontakt med leder av arrangementskomitèen: 

• Eli Aune - 928 34 091 - eli.aune@hotmail.com 

• Sissel Hoem - 67 90 90 33 

 

Andre kontaktpersoner: 

• Strikkekafé dagtid - Astrid Dyrdal - 908 42 729 - astriddyrdal@gmail.com 

• Applikering/lappekafé dagtid - Ellen Myhrer - 938 17 231 - ellenmyhrer@gmail.com 

• UFO / strikkekafé kveld - Ellen Myhrer - 938 17 231 - ellenmyhrer@gmail.com 

• Sommerquilt - Hanne Skøld - 996 39 869 - hanne.skold@yahoo.no 

Følg Lørenskog Husflidslag på Facebook: 

www.facebook.no/Lorenskoghusflidslag 

AKTUELLE INTERNETTSIDER:  

Norges husflidslag: www.husflid.no  

Akershus fylkeshusflidslag: www.akershusfhl.no 

Bygdemuseet : www.lorenskog-kultur.no/lorenskog-bygdemuseum eller www.mia.no/lorenskog  

For å motta nyheter og info på e-post send en melding til: post@lorenskog-husflidslag.no 

http://www.lorenskog-husflidslag.no
http://www.husflid.no
http://www.lorenskog-kultur.no/lorenskog-bygdemuseum
http://www.mia.no/lorenskog
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Innkalling til årsmøte 2018 

 

Herved innkalles det til årsmøte i Lørenskog Husflidslag torsdag 8. februar 2018 kl 1830. 

Sted: Løkenåsveien 29, Skårer Gård, kjelleren i låven 

 

Dagsorden: 

1. Valg av møteleder 

2. Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

3. Årsberetning 2017 

4. Revidert regnskap 2017 

5. Virksomhetsplan og budsjett for 2018 

6. Innkomne saker 

7. Valg 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes innen 31. desember 2017 til: 

Lørenskog Husflidslag, Pb. 146, 1471 Lørenskog 

eller som e-post til kjersti.hegre@icloud.com 

 

Saker som kommer inn etter at fristen er utløpt vil ikke bli behandlet på årsmøtet. Stemmerett på 

årsmøtet har de som har betalt kontingent for foregående år. Sakspapirer vil bli utdelt på årsmøtet. 

Etter årsmøtet vil Elisabeth Bjørklund Bøhler komme for å fortelle om kniplinger. 

 

Lørenskog 27. november 2017 

Styret 
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Møter og aktiviteter våren 2018 

Alle arrangementer holdes på Skårer gård i kjelleren i låven når ikke annet er oppgitt. 

Desember    

Onsdag 6. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Lørdag 9. Julemarked kl 1100 - 1600 

Søndag 10. Julemarked kl 1200 - 1600 

Mandag 11. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Tirsdag 12. Juleavslutning kl 1900 - 2100 

    

Januar    

Mandag 8. Styremøte kl 1800 - 2100 

Onsdag 10. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Tirsdag 16. Temamøte: Det er kult å sy! kl 1900 - 2100 

Onsdag 17. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Onsdag 17. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100 

Mandag 22. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Onsdag 24. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Tirsdag 30. Styremøte kl 1800 - 2100 

Onsdag 31. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

    

Februar    

Mandag 5. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Onsdag 7. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Torsdag 8. Årsmøte og temamøte: Kniplinger kl 1830 - 2100 

Onsdag 14. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Torsdag 15. Styremøte kl 1800 - 2100 

Mandag 19. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Onsdag 21. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Onsdag 21. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100 

Onsdag 28. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

    

Mars    

Mandag 5. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Onsdag 7. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Torsdag 8. Styremøte kl 1800 - 2100 

Onsdag 14. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Onsdag 14. Temamøte: Fra kritkroting til kofter kl 1900 - 2100 

Lørdag 17. Påskemarked kl 1200 - 1600 

Søndag 18. Påskemarked kl 1200 - 1600 

Mandag 19. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Onsdag 21. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Onsdag 21. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100 

    

April    

Onsdag 4. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Torsdag 5. Styremøte kl 1800 - 2100 

Mandag 9. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Onsdag 11. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Onsdag 18. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Onsdag 18. UFO / Strikkekafé kveld (kjøkkenet) kl 1800 - 2100 

Mandag 23. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Onsdag 25. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 
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Grasrotandelen 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som 

registrert spiller, kan velge ett lag eller en forening som du ønsker 

å støtte – din Grasrotmottager. Vi oppfordrer deg til å støtte 

Lørenskog Husflidslag! Det eneste du trenger å gjøre er å ta med 

vårt organisasjonsnummer som er 975 417 611, til din 

tippekommisjonær for registrering eller klipp ut strekkoden ved 

siden av og lever denne. Dette koster deg ingen ting, men er et 

godt bidrag til driften av Lørenskog Husflidslag som drives av 

frivillighet for å fremme husflid for alle i vårt nærmiljø. 

Takk for din støtte! 

Mai    

Onsdag 2. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Mandag 7. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Tirsdag 8. Styremøte kl 1800 - 2100 

Onsdag 9. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Onsdag 16. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Onsdag 23. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Lørdag 26. Sommertur kommer 

Mandag 28. Ung Husflid kl 1700 - 1900 

Onsdag 30. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300 

    

Juni    

Søndag 3. Bygdedagen kl 1200 - 1600 

Onsdag 6. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300 

Tirsdag 12. Sommeravslutning kl 1900 - 2100 

Lørdag 23. St. Hans feiring på Skårer Gård kl 1700 - 2400 

Onsdag 27. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100 

    

Juli    

Onsdag 11. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100 

Onsdag 25. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100 

    

August    

Onsdag 8. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100 

    

September    

Søndag 9. Høstmarked kl 1200 - 1600 

    

Desember    

Lørdag 8. Julemarked kl 1100 - 1600 

Søndag 9. Julemarked kl 1200 - 1600 

Onsdag 12. Juleavslutning kl 1900 - 2100 
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Informasjon om kurs 

 

Lokaler: 

Lørenskog Bygdemuseum, Skårer Gård 

Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog 

 

 

Datoer og tider for kursene finner du i beskrivelsen for hvert kurs på de neste sidene i denne katalogen. 

Du finner også all informasjon og påmelding til kursene her: 

http://lorenskog-husflidslag.no/kurs-vaaren-2018.aspx 

 

 

Lurer du på noe, ta kontakt med en av våre studieledere: 

  Unn Løntjern     Marita Gustavsen 

  996 39 766     930 34 695 

  unn1962@gmail.com   mini-marita@hotmail.com 

 

 

• Kursdeltakerne får e-post eller brev med all informasjon om kurset og hva de må ha med av 

hjelpemidler og lignende i forkant av kurset 

 

• Det er bindende påmelding til alle våre kurs senest 14 dager før det starter. Om det da ikke er nok 

påmeldte blir kurset avlyst og beskjed gis per e-post eller telefon/sms til de påmeldte deltakerne 

• Ved avbestilling av kursplass senere enn 14 dager før kursstart, må hele kursavgiften betales, 

med mindre avbestillingen skyldes sykdom og legeattest framlegges. Da vil vedkommende få 

tilbakebetalt kursavgiften, fratrukket et gebyr på kr 150,- 

 

• Kursavgiften må, om ikke annet er oppgitt, være betalt 1 uke før kursstart til konto 

1286.44.84326. Husk å skrive i merknadsfeltet hvilket kurs det gjelder, samt navnet på den 

som deltar på kurset hvis det er en annen som betaler enn den som deltar 

• Hvis lærer/kursarrangør skaffer materialer, må dette betales i tillegg 

• Kursavgift dekker normalt ingen materialkostnader 

• Familierabatt (samme husstand) er 50 % for nr 2 som går på samme kurs 

• Studenter, skoleungdom og trygdede betaler kursavgift som medlem 

• Medlem av annet lokallag i Norges Husflidslag betaler kursavgift som medlem 

• Aldersgrense på voksne kurs er 14 år 

 

• Deltakerne på kurs må sammen rydde lokalet ved kursets slutt og lokalet må forlates som 

ved ankomst! 
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Kurs høsten 2017 

 

 

1. Lærarbeider (Snekkerverkstedet) 

Kurset vil gi en innføring i belter, vesker, måltagning, forming 

av bløtt lær, innfarging og overflatebehandling. Kurslærer vil 

under kurset forklare hvilke kvaliteter og tykkelser av lær som 

er best egnet til de forskjellige produkter som skal lages. 

Kurset starter fredag med en gjennomgang og innkjøp av 

verktøy og materialer. 

 

Kurslærer: Anders Wennevold 

Dato: fredag 19/1 kl 18 - 21, lørdag 20/1 og søndag 21/1 kl 10 - 16 (15 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 1 150,- / ikke medlemmer kr 1 350,- 

 

 

 

 

 

 

 

2. Filering (Kjelleren i låven) 

Vi fortsetter med kurs for nybegynnere og de som kan noe fra 

før. Filering er en gammel håndarbeidsteknikk hvor man tar 

utgangspunkt i et nett som ligner et finmasket fiskegarn. 

Filering har vært mye brukt til brikker, løpere, duker og 

gardiner. Mønsteret og motivene veves eller broderes i nettet. 

Broderiet utføres med en spesialnål som har en liten kule i 

tuppen. Man «vever» inn et mønster etter en rutetegning og 

bruker en del andre broderisting dekorativt. På kurset vil du 

lage små arbeider for å lære teknikken og øve. Filering er ikke 

spesielt vanskelig, men en trenger litt tid og øvelse for å få 

teknikken «under huden». Materialkostnader kommer i tillegg 

og stipuleres til ca kr 200,- som er inkludert fileringssett (2 

knyttenåler, 3 ulike kavler), garn og ferdig opplegg til første 

prøvelapp. Instruksjonshefte kr 100,- kommer i tillegg. 

 

Kurslærer: Karin Kristiansen og Hilde Fauchald 

Dato: lørdag 20/1 og søndag 21/1 kl 10 - 16 (12 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 950,- / ikke medlemmer kr 1 150,- 
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3. Brodering og montering av bunad (Kjelleren i låven) 

Her kan du brodere din egen bunad eller bunadskjorte, 

montere bunad, bunadskjorte eller cape eller du kan sy om 

din egen bunad eller for noen du kjenner. Du velger selv om 

det er til dame eller herre. Det legges stor vekt på nøyaktighet 

og å kose seg med arbeidet. Vi vil også snakke om 

vedlikehold og stell av bunad samt hvordan man oppbevarer 

plaggene på en riktig måte. Deltakere må skaffe 

materialpakker med mønster, broderiplansjer og 

sømforklaring selv. Du bør ha noe forkunnskap i brodering og 

sømarbeid og velger selv hvilken bunad du vil sy på. Beregn 

en del hjemmearbeid. 

 

Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo 

Hjemmeside: www.fruflosystue.no 

Dato: mandag 29/1, 12/2, lørdag 17/2, søndag 18/2, mandag 26/2, 12/3 

Brodering: mandager kl 18 - 21, lørdag og søndag kl 10 - 16 (24 t) 

Montering: mandager kl 18 - 22, lørdag og søndag kl 10 - 16 (28 t) 

Kursavgift brodering: medlemmer kr 1 700,- / ikke medlemmer kr 2 000,- 

Kursavgift montering: medlemmer kr 2 100,- / ikke medlemmer kr 2 400,- 

 

 

 

4. Pilfletting (Snekkerverkstedet) 

Fletting med pil er et svært gammelt håndverk som er godt 

kjent i mange europeiske land. Mange tenker på pilflett som 

kun fletting av kurver, men det er blant annet også mulig å 

flette kremmerhus, blomsterstativer og serveringsbrett for å 

nevne noe. Kurvene varierer i størrelse og fasong, og det kan 

brukes mange ulike teknikker. Kurslærer har med alt 

nødvendig utstyr til utlån og materialer kjøpes på kurset. 

 

Kurslærer: Magne Stiansen 

Hjemmeside: www.kurvboden.no 

Dato: fredag 2/2 kl 1730 - 2200 og lørdag 3/2 kl 0900 - 1700 (12,5 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 950,- / ikke medlemmer kr 1 150,- 

 

 

 

5. Meksikansk fletting (Kjelleren i låven) 

Meksikansk fletting er en gjenbrukshobby hvor man bruker 

papir til å flette blant annet punger, vesker og kurver. Kurset 

er for både nybegynnere og de som kan litt fra før. 

 

Kurslærer: Vigdis Hovden Månsson 

Dato: lørdag 3/2 og søndag 4/2 kl 10 - 16 (12 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 950,- / ikke medlemmer kr 1 150,- 



10 

 

6. Grindvev for nybegynnere og viderekommende (Kjelleren i 

låven) 

Veving med grindvev er en meget gammel tekikk. Helt siden 

oldtiden har folk fra ulike kulturer vevet bånd, derfor er også 

metodene mangfoldige. Å lage bånd på grindvev, eller 

bandgrind som den også kalles, er bare en av metodene. Veving 

av bånd er både morsomt og enkelt. Du kan komponere egne 

mønstre og velge farger fritt, eller følge tradisjonelle 

mønsterkomposisjoner. 

Nybegynnerne vil lære enkel grindvev for bånd og bred grind 

(f.eks til skjerf). Viderekommende vil lære mønsterbinding til 

bånd. Orientering om avslutninger hører også med. 

 

Kurslærer: Karin Kristiansen 

Dato: lørdag 10/2 og søndag 11/2 kl 10 - 16 (12 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 950,- / ikke medlemmer kr 1 150,- 

 

 

 

7. Lag store kvisthjerter og kvistballer (Kjelleren i låven) 

Lær å bruke bjørk til dekorasjoner. La deg inspirere til å 

ta i bruk kvister som vi finner i naturen og i hagen til 

flotte dekorasjoner. Vi lærer å lage rammer til hjerter og 

å flette og forme kvister til flotte hjerter. Vi skal også 

lære å lage store og små kvistballer. Du får også tips til å 

pynte naturdekorasjonene etter årstid. Kurslærer har 

med kursmaterialer og dette koster kr 400,-. 

Se mer på Atelier Karis inspirasjonsblogg: www.atelierkari.blogspot.com 

 

Kurslærer: Kari Rudi 

Dato: søndag 25/2 kl 10 - 18 (8 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 700,- / ikke medlemmer kr 900,- 

 

 

 

8. Makramésmykker nybegynner (Kjelleren i låven) 

Kreative knuter på tråden: Mikro Makramé 

På kurset vil du lære deg en magisk knute med uendelige 

muligheter. Dette kurset er for nybegynnere, og du vil lære 

deg flere mønstre. Vi kommer til å lage flere små armbånd for 

å få teken på teknikken i løpet av kurset. Du får tildelt en 

vakker, magisk krystall som du vil lære deg å knyte inn i 

smykket ditt og velge farge på tråden. Materialer kan kjøpes 

etter kurset, da det kan være vanskelig å finne i butikk. 

 

Kurslærer: Maren Danielsen Skøien 

Facebook: www.facebook.com/MacrameManii 

Dato: fredag 2/3 kl 18 - 21 og lørdag 3/3 kl 10 - 16 (9 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 750,- / ikke medlemmer kr 950,- 
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9. Sliping av verktøy og kniver (Snekkerverkstedet) 

På dette kurset lærer du å slipe din egen kniv, saks og annet 

arbeidsverktøy. Et svært nyttig kurs for alle som skjærer, 

spikker eller klipper, og benytter slikt redskap. 

Kurslærer har med seg alt utstyr man trenger. Ta med deg 

dine sløve kniver og sakser og bli med på kurs! 

 

Kurslærer: Jan Larsen 

Dato: mandag 5/3, 12/3, 19/3 kl 18 - 21 (9 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 750,- / ikke medlemmer kr 950,- 

 

 

 

 

 

10. Båndbroderi (Kjelleren i låven) 

Båndbroderi er en gammel og delikat håndarbeidsteknikk. 

Man bruker tynne silkebånd i mange farger, gjerne kombinert 

med brodergarn og perler. Teknikken gir et levende uttrykk, 

og egner seg særlig godt til blomstermotiver. Båndbroderi 

kan brukes sammen med for eksempel lappeteknikk, og som 

dekorasjoner på klær, vesker, puter, osv. 

 

Kurslærer: Frøydis Stiansen 

Hjemmeside: www.kurvboden.no 

Dato: tirsdag 6/3 og 13/3 kl 1730 - 2200 (9 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 750,- / ikke medlemmer kr 950,- 

 

 

 

 

 

11. Smykker i tekstile teknikker (Kjelleren i låven) 

På kurset lærer vi å anvende tekstile teknikker som for eksempel 

fletting, veving og vikingstrikk på sølv/ kobber. Vi har fokus på 

læring av teknikkene,  men arbeidene anvendes til  armbånd, 

ørepynt og lignende. Med disse teknikkene kan du også lage 

flotte halskjeder etter kurset.  Vi monterer lås, polerer, evt. 

oksiderer og lager smykkene helt ferdige til bruk. Alle kan delta 

på kurset og det kreves ingen forkunnskaper. Disse teknikker 

krever ikke mye verktøy. Kurslærer orienterer om dette i forkant 

av kurset. Materialer kan kjøpes av lærer, eller medbringes. 

Fellesutgifter kr 200,- betales til kurslærer. 

 

Kurslærer: Ulla Rønnow 

Dato: fredag 9/3 kl 16 - 20, lørdag 10/3 og søndag 11/3 kl 10 - 17 (18 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 1 350,- / ikke medlemmer kr 1 550,- 
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12. Sprang (Kjelleren i låven) 

Sprang eller «bregding» er en av de eldste håndarbeidsteknikkene 

man kjenner til. Det er kjent i Norden helt siden bronsealder og 

praktiseres over hele verden. Sprang er tråder som trekkes opp og 

ned rundt en ramme og slynges rundt hverandre med fingrene slik 

at det blir et mønster. Man kan lage blonder, veggbilder, duker, 

lampeskjerm, vesker, gardinkapper og lignende. 

Du trenger en ramme for å lage sprang. Har du ikke dette må du ta 

kontakt i god tid slik at vi kan skaffe en til deg. 

 

Kurslærer: Herborg Wahl 

Dato: lørdag 7/4 og søndag 8/4 kl 10 - 16 (12 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 950,- / ikke medlemmer kr 1 150,- 

 

 

 

 

 

 

13. Sy din egen sommertopp - sykurs for ungdommer 14-26 år 

(Kjelleren i låven) 

Ønsker du å sy egne klær og lære å bruke symaskin? 

På dette kurset vil du lære å sy en sommertopp som både kan 

brukes som kjole og topp med tights under. Modellen kan varieres 

slik at du får den akkurat slik du vil. 

 

Kurslærer: Jorunn Sæter 

Dato: onsdag 11/4, 18/4 og 25/4 kl 17 - 20 (9 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 300,- / ikke medlemmer kr 400,- 

 

 

 

 

 

 

14. Kniplinger (Kjelleren i låven) 

Kniplinger er en mangfolding blondeteknikk med opprinnelse fra 

1500-tallet. Mange av våre bunader har påsydde kniplinger. Vi 

bruker også kniplinger til f.eks dåpsluer, smykker, julepynt og 

bokmerker. 

Nybegynnere vil lære grunnslagene i knipleteknikken, mens 

viderekomne vil få undervisningen tilpasset til sitt nivå og sine 

interesser. Fordypningstema avtales med lærer før kurset. 

Pinner kan kjøpes/leies av kurslærer. Noen kniplebrett finnes også 

til utleie, ellers kan isoporplate benyttes. Tråd kjøpes på kurset og 

materialkostnad er ca kr 100-200,- 

 

Kurslærer: Elisabeth Bjørklund Bøhler 

Dato: fredag 13/4 kl 18 - 21, lørdag 14/4 og søndag 15/4 kl 10 - 17 (17 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 1 300,- / ikke medlemmer kr 1 500,- 
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15. Karding og spinning (Snekkerverkstedet) RØDLISTEPROSJEKT 

På kurset får du lære å spinne ditt eget garn som du kan 

bruke til strikking, veving m.m. Nye spinnere får lære 

grunnleggende spinne- og tvinneteknikker. De som kan 

spinne fra før får lære å spinne og tvinne ulike typer 

effektgarn. På kurset lærer man også å bruke håndkarder og 

kardemaskin, hvordan ulike rokker fungerer, bruk av ulike 

fibre og vask av ull og garn. 

 

Kurslærer: Elisabeth Riiber 

Dato: lørdag 14/4 kl 11 - 17 og søndag 15/4 kl 10 - 16 (12 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 950,- / ikke medlemmer kr 1 150,- 

 

 

 

 

 

 

16. Makramé videregående (Kjelleren i låven) 

På dette kurset går vi videre med knutene du lærte på 

nybegynnerkurset. Det blir flere tråder, sette sammen flere 

teknikker og lage ramme til stenen som vi skal knyte ut ifra. Dere 

vil også lære flere tips og triks som kurslærer har opparbeidet seg 

igjennom årene, slik at dere har alt av verktøy til å skape deres 

egne, nydelige verk på egenhånd. 

 

Kurslærer: Maren Danielsen Skøien 

Facebook: www.facebook.com/MacrameManii 

Dato: fredag 20/4 kl 18 - 21 og lørdag 21/4 kl 10 - 16 (9 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 750,- / ikke medlemmer kr 950,- 

 

 

 

 

 

 

17. Tredreiing for nybegynnere og litt øvet (Snekkerverkstedet) 

Har du lyst til å prøve deg på tredreiing eller har du begynt og 

ønsker å komme videre? På kurset vil du lære det grunnleggende 

eller utdype din kunnskap om dreiebenken, verktøy, treverk, 

oppspenning av emnene, pussing, overflatebehandling og 

dreieteknikker. Hvis du har begynt på noe du ikke kommer videre 

med har du nå sjansen til å ta det med. Det er ikke nødvendig at 

du har verktøy selv da alt du trenger er tilgjengelig, men tar du 

med verktøyet ditt kan du også få sett litt på sliping av dette. Har 

du ikke med emner selv, kan du få kjøpe det du trenger på kurset. 

 

Kurslærer: Reinhold Conrad 

Dato: fredag 20/4 kl 18 - 21, lørdag 21/4 og søndag 22/4 kl 10 - 16 (15 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 1 150,- / ikke medlemmer kr 1 350,- 
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18. Sy et sommerantrekk til deg selv, barn eller samboer 

(Kjelleren i låven) 

På dette kurset velger du selv hvilket plagg du vil sy, og får 

hjelp og veiledning av kurslærer. Du vil lære ulike 

sømteknikker du trenger for ditt prosjekt, for eksempel 

glidelås, plassering av knapp/knapphull, isetting av ermer, 

ulike typer lommer, tilpassing av mønster og innprøving. 

 

Kurslærer: Jorunn Sæter 

Dato: fredag 4/5 kl 18 - 21, lørdag 5/5 og søndag 6/5 kl 10 - 16 (15 t) 

Kursavgift: medlemmer kr 1 150,- / ikke medlemmer kr 1 350,- 
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Strømmen Husflid AS 

Strømmen Storsenter 

Tlf. 63 81 23 20 

Garn, gaver, suvenir 

Romerike jubileumsdrakt 

Bunadsølv og symaskiner 

Vi fører Raumagarn 

10 % rabatt på garnkjøp over  

kr 200,- til medlemmer 

 

Velkommen til en hyggelig 

handel! 

 

Romerike Jubileum  

Design: Kurt Odin Kollstrøm 
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Markeder 2018 

 

Påskemarkedet 2018 arrangeres lørdag 17/3 og søndag 18/3 kl 12:00 - 16:00. 

Utstillerne står enten i våningshuset eller ute på tunet og selger 

hjemmelagde husflidsprodukter. Barn er velkommen til 

påskeverksted på snekkerverkstedet i låven, og det serveres 

tradisjonsrik mat i kjelleren. 

 

Pris for stand: medlemmer kl 300,- for begge dager / ikke 

medlemmer kr 500,- for begge dager 

Medlemspris gjelder kun for medlemmer i Lørenskog Husflidslag. 

Meld deg på via vår hjemmeside: 

http://www.lorenskog-husflidslag.no/paaskemarked-2018.aspx 

eller ved å ta kontakt med Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller e-post unn1962@gmail.com. 

Påmeldingsfrist er 2. mars 2018. 

 

 

 

Høstmarkedet 2018 arrangeres søndag 9/9 kl 12:00 - 16:00. 

Her står alle utstillere ute på tunet. Det vil bli salg av 

husflidsprodukter og bruktmarked. Lørenskog Hagelag vil stille med 

plantesalg og informasjon om hagelagets møter og arrangementer. 

Det blir servert tradisjonsrik mat i kjelleren. 

 

Pris for stand: medlemmer kr 150,- / ikke medlemmer kr 250,- 

Medlemspris gjelder kun for medlemmer i Lørenskog Husflidslag. 

Meld deg på via vår hjemmeside: 

http://www.lorenskog-husflidslag.no/hoestmarked-2018.aspx 

eller ved å ta kontakt med Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller 

e-post unn1962@gmail.com. 

Påmeldingsfrist er 26. august 2018. 

 

 

 

Julemarkedet 2018 arrangeres lørdag 8/12 kl 11:00 - 16:00 og 

søndag 9/12 kl 12:00 - 16:00. 

Utstillerne står i låven, stabburet og våningshuset, samt ute på tunet. 

Barna kan delta på juleverksted og det er kafé i kjelleren. 

Vi ønsker at markedet får så bredt utvalg av produkter som mulig og 

kan derfor begrense antall utstillere med produkter av samme type. 

Man kan dele på en stand om man ikke har nok produkter. 

 

Pris for stand: medlemmer kr 400,- for begge dager / ikke 

medlemmer kr 600,- for begge dager 

Medlemspris gjelder kun for medlemmer i Lørenskog Husflidslag. 

Utstillerne må stå begge dager, og det er kun husflidsprodukter / hjemmelaget som er tillatt. 

Meld deg på via vår hjemmeside: http://www.lorenskog-husflidslag.no/julemarked-2018.aspx 

eller ved å ta kontakt med Anne-Berit W. Flo på mobil 913 89 809 eller e-post floflo@online.no. 

Påmeldingsfrist er 15. oktober 2018. 
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Temamøter våren 2018 

 

Tirsdag 16. januar kl 19:00 i kjelleren i låven 

 

Det er kult å sy! 

Grete Gulliksen Moe tar utgangspunkt i de 2 siste bøkene hun 

har skrevet: "Kult å sy!" og "Kult å sy - interiør, vesker, klær". 

Hun viser modeller og snakker om innholdet i bøkene med 

hovedvekt på den siste boka. 

 

 

 

 

Torsdag 8. februar kl 18:30 i kjelleren i låven 

 

Kniplinger 

Etter årsmøtet kommer Elisabeth Bjørklund Bøhler for å fortelle om 

kniplinger. 

Vi holder kurs i kniplinger denne våren, og her kan du komme for å se 

om dette kan være noe for deg. 

 

 

 

 

Onsdag 14. mars kl 19:00 i kjelleren i låven 

 

Fra kritkroting til kofter 

Kristin Holte kommer og holder foredraget som omhandler både 

dekorskikken med kritkroting og arbeidet med "Krotekofter". Hun tar 

også med modeller fra boken og bøker til salgs. 

 

Kritkroting er en dekorskikk som ble brukt til å dekorere 

tømmerveggene i såkalte røykovnstuer, og var spesielt utbredt på 

Vestlandet. Motivene på Vestlandet var ofte geometriske og satt 

sammen til border som gikk over en stokkhøyde rundt hele stua. 

Krotingen ble som regel utført til jul, Olsok og andre høytider, etter at 

stua var vasket ren for sot. 

 

 

 

 

April 

 

Temamøte for april er ikke fastsatt. Følg med på vår hjemmeside, 

Facebook og nyhetsbrev for informasjon om dette temamøtet. 



18 

 



19 

 

Informasjon om studieringer 

 

Lokaler: 

Lørenskog Bygdemuseum, Skårer Gård 

Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog 

 

Datoer for ringene finner du på de neste sidene i denne katalogen, samt her: 

http://www.lorenskog-husflidslag.no/studieringer-vaaren-2018.aspx 

 

Lurer du på noe, ta kontakt med ringleder for den aktuelle ringen. 

 

Ringavgift: medlemmer kr 100,- / ikke medlemmer kr 200,-. Ringleder betaler ikke. 

 

• Ringavgiften må være betalt innen en måned etter første frammøte til konto 1286.44.84326. 

Husk å skrive i merknadsfeltet at det gjelder ring, samt navnet på den som deltar på ringen 

hvis det er en annen som betaler enn den som deltar 

• Kurs- og ringavgift dekker normalt ingen materialkostnader 

• Studenter, skoleungdom og trygdede betaler ringavgift som medlem 

• Medlem av annet lokallag i Norges Husflidslag betaler ringavgift som medlem 

• NB! Du betaler kun en ringavgift, uansett hvor mange ringer du er med på 

 

• Deltakere på ringer må sammen rydde lokalet ved ringens slutt og lokalet må forlates som 

ved ankomst! 
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Studieringer våren 2018 

 

1. Billedvev (Kjelleren i låven) 

Ringleder: Marit Øverby 

Tlf: 954 33 036 

E-post: marit.overby@gmail.com 

Dato: torsdag 11/1, 15/2, 15/3, 12/4 kl 18 - 21 

 

2. Figurskjæring (Spikkerommet) 

Ringleder: Knut Thorkildsen 

Tlf: 908 60 522 

E-post: knut.thorkildsen@gmail.com 

Dato: torsdag 11/1 og alle torsdager framover t.o.m. 7/6 (ikke 29/3, 10/5 og 17/5) kl 18 - 21 

 

3. Glassmykker (Kjelleren i låven) 

Ringleder: Unn Løntjern 

Tlf: 996 39 766 

E-post: unn1962@gmail.com 

Dato: onsdag 24/1, 28/2, 21/3 (kjøkkenet), 25/4 (kjøkkenet), 23/5 kl 18 - 21 

 

4. Karveskurd (Spikkerommet) 

Ringleder: Eli Jørgensen 

Tlf: 413 17 982 

E-post: ivjo@online.no 

Dato: torsdag 11/1 og alle torsdager framover t.o.m. 7/6 (ikke 29/3, 10/5 og 17/5) kl 18 - 21 

 

5. Kniplinger (Kjelleren i låven) 

Ringleder: Bente Løken 

Tlf: 928 49 195 

E-post: benteloe@online.no 

Dato: onsdag 10/1, 14/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6 kl 18 - 21 

 

6. Kniv (Spikkerommet) 

Ringleder: Jørn Bråten 

Tlf: 977 87 631 

E-post: j@bråten.net 

Dato: torsdag 25/1, 22/2, 22/3, 26/4, 31/5 kl 18 - 21 

 

7. Redesign av klær (Kjelleren i låven) 

Ringleder: Marianne Ottershagen 

Tlf: 918 55 311 

E-post: marianneotters@hotmail.com 

Dato: torsdag 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5 kl 18 - 21 

 

8. Rosemaling (Kjelleren i låven) 

Ringleder: Berit Gregussen 

Tlf: 454 38 237 

E-post: beritgregussen@hotmail.com 

Dato: Avtales fra gang til gang. Ta kontakt med ringleder ved interesse. NB: Dagtid! 
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9. Sy på maskin (Kjelleren i låven) 

Ringleder: Kjersti Hegre 

Tlf: 906 01 617 

E-post: kjersti.hegre@icloud.com 

Dato: tirsdag 23/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5 kl 18 - 21 

 

10. Sølvsmykker av ringer (Kjelleren i låven) 

Ringleder: Unn Løntjern 

Tlf: 996 39 766 

E-post: unn1962@gmail.com 

Dato: onsdag 24/1, 28/2, 21/3 (kjøkkenet), 25/4 (kjøkkenet), 23/5 kl 18 - 21 

 

11. Tredreiing (Snekkerverkstedet) 

Ringleder: Reinhold Conrad 

Tlf: 480 54 030 

E-post: reinhold.conrad@siemens.com 

Assistent: Thomas Dyrdal 

Tlf: 906 50 447 

E-post: t-margd@online.no 

Dato: tirsdag 9/1 og alle tirsdager framover t.o.m. 5/6 (ikke 27/3 og 1/5) kl 18 - 21 

 

12. Tægerbinding (Kjelleren i låven) 

Ringleder: Eli Jørgensen 

Tlf: 41317982 

E-post: ivjo@online.no 

Dato: mandag 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 12/3 kl 1030 - 1430 

 

13. Veving I (Veverommet) 

Ringleder: Eva Beate Andresen 

Tlf: 950 23 735 

E-post: evabeatea@gmail.com 

Dato: onsdag 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6 kl 18 - 21 

 

14. Veving II (Veverommet) 

Ringleder: Sølvi Eidsjø 

Tlf: 976 74 220 

E-post: solvi.eidsjo@iss.no 

Dato: torsdag 11/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5 kl 18 - 21 

 

15. Ølhøner (Spikkerommet) 

Ringleder: Hilmar Gregussen 

Tlf: 909 81 605 

E-post: beritgregussen@hotmail.com 

Dato: torsdag 25/1, 22/2, 22/3, 26/4 kl 18 - 21 
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Ung husflid 

 

Vi ønsker velkommen til et nytt semester. Ung Husflid er et tilbud til jenter og gutter i 

aldersgruppen 7 - 14 år. Her får dere lære grunnleggende håndverksteknikker, blant andre 

trearbeid, vev, strikking og søm. 

Programmet for semesteret er ikke ferdig når bladet går i trykken. Forrige semester lærte deltakerne å 

sy på maskin og vi hadde også andre aktiviteter som vev, strikking og makramé. 

Vi vil også i dette semesteret ha en håndverksteknikk som et gjennomgående tema, i tillegg til ulike 

andre teknikker. Så langt mulig, vil vi imøtekomme ønsker fra deltakerne om aktiviteter. 

Arbeidet tilpasses alder og ferdighetsnivå. Vi vil måtte begrense antallet deltakere slik at alle får 

nødvendig hjelp og veiledning. 

Deltakerne må betale for materialkostnader. 

Medlemmer betaler kr 100,- og ikke medlemmer betaler kr 200,- for semesteret. Vi gir 

søskenmoderasjon slik at den ene betaler full pris og den andre halv pris. 

Avgiften må være innbetalt innen 2. møte og kvittering for innbetalingen må fremvises. 

Kontonummer er 1286.44.84318. Merk innbetalingen med Ung Husflid og navn på deltaker. 

Har du lyst til å melde deg inn i Lørenskog Husflidslag? 

Det koster kr 100,- pr år. Påmelding på vår hjemmeside. 

 

Vi møtes følgende mandager fra kl 1700 til kl 1900 i 

kjelleren i låven på Skårer Gård: 

• 22. januar 

• 5. februar 

• 19. februar 

• 5. mars 

• 19. mars 

• 9. april 

• 23. april 

• 7. mai 

• 28. mai 

 

Kontaktperson: Eli Sundby, mobil 416 58 595, e-post elisun3@hotmail.no 

 

Gå inn på vår hjemmeside og meld deg på: 

http://www.lorenskog-husflidslag.no/ung-husflid.aspx 
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St. Hans på Skårer Gård 

 

 

23. juni kl. 17:00 arrangeres det St.Hansfeiring på 

Lørenskog bygdemuseum Skårer gård. Vi ønsker 

dere alle velkommen for å feire med oss! 

 

St.Hansfeiringen arrangeres av Lørenskog 

Bygdemuseum i samarbeid med Husflidslaget. 

 

Det blir underholdning og aktiviteter både for barn, 

ungdom og voksne, samt mulighet til å kjøpe mat 

og drikke. Det er også mulighet til å grille egen mat. 
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Kursoversikt for Nedre Romerike Vest høsten 2017 

Kurs Lærer Dato Arrangør 

Skinn og lær       

Skinnfellsøm dagtid Britha O. Molvig 31/1, 7/2, 14/2, 21/2 Skedsmo 

Lærarbeid Anders Wennevold 26/1, 27/1, 28/1 Skedsmo 

Lærarbeid Anders Wennevold 19/1, 20/1, 21/1 Lørenskog 

    

Tekstil     

Bunadkurs kveld Ai Nguyen Isaksen 4/1  deretter hver torsdag 15 ggr Rælingen 

Bunadkurs dag Signe Berg 17/1 deretter annenhver onsdag 5ggr Rælingen 

Quilting Anne-Marie Bekkevold 24/1, 7/2, 7/3 Rælingen 

Quilting Anne-Marie Bekkevold 9 /3, 10/3 og 14/4 Rælingen 

Omsøm  Anne Shah 10/1, 24/1, 7/2 ,21/2, 7/3 Rælingen 

Bunadbrodering Randi Bjørgeseter 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 4/4 Skedmso 

Bunadmontering Anne Berit W. Flo 30/1, 10/2, 11/2, 13/2, 27/2, 13/3 Skedsmo 

Sy kaffebrikker Anne Sørli 18/2. Skedmso 

Frihåndsquilting, nybet Marianne Engest Nybølet 10/3. Skedmso 

Frihåndsquilting videreg Marianne Engest Nybølet 14/4. Skedsmo 

Vevkurs dreiel, Videreg Karin Kristiansen 8/6, 9/6, 10/6, 15/6, 16/6, 17/6 og aug Skedsmo 

Lappesømkurs – linjaler Helle Løvenskiold 13/1, 14/1 Nittedal 

Søm av klær etter mønster Julie Myhren 10/2, 11/2 Nittedal 

Brodering/montering bunad Anne-Berit Wenger Flo 29/1, 12/2, 17/2, 18/2, 26/2, 12/3 Lørenskog 

Sykurs for ungdom Jorunn Sæter 11/4, 18/4, 25/4 Lørenskog 

Sy et valgfritt plagg Jorunn Sæter 4/5, 5/5, 6/5 Lørenskog 

    

Masker og tråd     

Klipp i strikk Helle Løvenskiold 7/2. Skedmso 

Forkorta pinner  Ann Myhre 7/3. Skedmso 

Vrangborder og kanter Ida Kurland 21/3 Skedsmo 

Brikkevev Karin Grøneng 17/3, 18/3 Skedsmo 

MikroMacramé Maren Danielsen Skøien 28/4, 29/4 Skedsmo 

Strikkemiks - helg Inger Kristiansen 3/2, 4/2 Nittedal 

Knipling – Smykkekurs Linda Birgitte Lillenes 7/4, 8/4 Nittedal 

Strikkekvelder Berit Ringnes,Inger Kristiansen 29/1, 26/2, 12/3, 3/4 Nittedal 

Filering Karin Kristiansen, Hilde Fauchald 20/1, 21/1 Lørenskog 

Grindvev viderek. Karin Kristiansen 10/2, 11/2 Lørenskog 

Makramé smykker nybegynner Maren Danielsen Skøien 2/3, 3/3 Lørenskog 

Båndbroderi Frøydis Stiansen 6/3, 13/3 Lørenskog 

Sprang Herborg Wahl 7/4, 8/4 Lørenskog 

Kniplinger Elisabeth Bjørklung Bøhler 13/4, 14/4, 15/4 Lørenskog 

Makramé smykker videregående Maren Danielsen Skøien 20/4, 21/4 Lørenskog 

    

Toving     

Påskemix Randi Fjellestad 3/3. Rælingen 

Tove veske/ bag Randi Fjellestad 3/2. Skedsmo 

Nunofilting hals Annie Tranum 17/2. Skedsmo 

Tove rallarhatt Randi Fjellestad 7/4 Skedsmo 

Påsketoving  Nina T-Johanen 8/3, 11/3 Skedsmo 

Toving "små skatter" Brigitte Eertink 19/4. Skedsmo 

Nunofilting skjerf Brigitte Eertink 20/4, 21/4, 22/4 Skedsmo 

Tovekurs – vår/påsketema Randi Fjellestad 10/3, 11/3 Nittedal 

    

Tre     

Treskjæring I Øyvind Hammer 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3 Skedsmo 

Treskjæring II Øyvind hammer 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 Skedsmo 

Pilfletting Magne Stiansen 2/2, 3/2 Lørenskog 

Tredreiing Reinhold Conrad 20/4, 21/4, 22/4 Lørenskog 
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Diverse     

Meksikansk Fletting Vigdis Hovden Månsson 3/2, 4/2 Lørenskog 

Hjerter av naturmaterialer Kari Rudi 25/2 Lørenskog 

Sliping av verktøy og kniver Jan Larsen 5/3, 12/3, 19/3 Lørenskog 

Sølvsmykker i tekstile teknikker Ulla Rønnow 9/3, 10/3, 11/3 Lørenskog 

Karding og spinning Elisabeth Riiber 14/4, 15/4 Lørenskog 

        

Britt V. Holen 482 08 438 brilund@online.no Skedsmo 

Britha O. Molvig 926 21 297 post.skedsmohusflidslag@gmail.com   

    www.skedsmo-husflidslag.no    

Marita Gustavsen 930 34 695 mini-marita@hotmail.com Lørenskog 

Unn Løntjern 996 39 766 unn1962@gmail.com   

   www.lorenskog-husflidslag.no    

Rita Wilhelmsen 915 40 005 www.nittedal-husflidslag.no Nittedal 

Elisabeth Sørlie 922 05 328     

Inger Tallaksen 951 09 819 italla@online.no Rælingen 

   ralingen.husflidslag@gmail.com   

    www. husflid.no/raelingen   
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Returadresse: Postboks 146, 1471 Lørenskog 


