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LØRENSKOG HUSFLIDSLAG
• Hjemmeside: www.lorenskog-husflidslag.no
• E-post: post@lorenskog-husflidslag.no
• Postadresse: Postboks 146, 1471 LØRENSKOG 
• Besøksadresse: Løkenåsveien 29, 1473 LØRENSKOG

Stiftet 1982 – ca. 280 medlemmer
Organisasjonsnummer: 975 417 611
Bankkonto: 1286.44.84318 – kurskonto: 1286.44.84326

Ved spørsmål om våre arrangementer, ta kontakt med leder av arrangementskomitéen:
•  Eli Aune - 928 34 091 - eli.aune@hotmail.com
•  Inger Bjerlin - 915 29 093 - inger.bjerlin@icloud.com

Andre kontaktpersoner:
•  Strikkekafé dagtid - Marit Øverby - 954 33 036 - marit.overby@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
•  Ung Husflid - Eli Sundby - 416 58 595 - elisun3@hotmail.no

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

AKTUELLE INTERNETTSIDER:
Norges Husflidslag: www.husflid.no
Bygdemuseet: www.lorenskog-kultur.no/lorenskog-bygdemuseum eller www.mia.no/lorenskog

Følg Lørenskog Husflidslag på Facebook:
www.facebook.no/Lorenskoghusflidslag

Styret frem til årsmøtet 12.02.2020:
Verv: Navn: Mobil: E-post:
Styreleder Eli Sundby 416 58 595 elisun3@hotmail.no
Nestleder Nina Økland 481 54 765 nina.okland@gmail.com 
Kasserer Bente Løken 928 49 195 benteloe@online.no
Sekretær Inger Wangensteen 950 54 461 inger.wangensteen@hotmail.com 
Styremedlem Sidsel Wettre 994 27 086 sidsel.wettre@gmail.com
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
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Innkalling til årsmøte 2020

Herved innkalles det til årsmøte i Lørenskog Husflidslag onsdag 12. februar 2020 kl 18:30

 Dagsorden:
 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Årsberetning 2019
 4. Revidert regnskap 2019
 5. Virksomhetsplan og budsjett for 2020
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes innen 31. desember til:
Lørenskog Husflidslag, Pb. 146, 1471 Lørenskog eller som e-post til elisun3@hotmail.no.

Saker som kommer inn etter at fristen er utløpt vil ikke bli behandlet på årsmøtet. Stem-
merett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for foregående år.
Sakspapirer vil bli utdelt på årsmøtet.

Lørenskog 25. november 2019
Styret
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Bli medlem i Lørenskog Husflidslag

Lørenskog Husflidslag har som formål å arbeide for å fremme god norsk husflid,
kulturelt, sosialt og økonomisk.
Lørenskog Husflidslag ble stiftet 8. desember 1982 og hadde fra starten av 50
medlemmer.

Det lønner seg å være medlem av Lørenskog Husflidslag!
Du får blant annet:
• Reduserte priser på alle lagets kurs
• 10% på kjøp for over kr 200,- hos Trådsnella, Skårer
• 10% på kjøp av garn for over kr 200,- hos Strømmen Husflid
• 10% på kjøp hos Panduro
• 10% på kjøp for over kr 200,- hos Lillestrøm sysenter
• 10% på kjøp av garn hos Hennes Fritid, Strømmen
• 10% på kjøp av garn hos Lille Lotte, Lillestrøm
• 10% på kjøp av blomster hos Fjellhammer Blomster
• Kulturtidsskriftet Norsk Husflid 5 ganger pr. år
• Deltakelse i husflidsutsalget BUA, Skårer gård
• Deltakelse på påske-, høst- og julemarkedet med salg av egne produkter
• Redusert pris på våre fellesturer (sommer- og juletur)
• LHs kurskatalog/medlemsblad 2 ganger pr. år direkte i din postkasse

Kontingenten for medlemskap i Norges Husflidslag for 2020 er som følger:
Hovedmedlem: kr 620,-
Husstandsmedlem : kr 420,-
Barn/unge 7-26 år: kr 160,-

Da blir du også medlem i et lokallag.

Innmeldingsskjema finner du på vår hjemmeside:
www.lorenskog-husflidslag.no
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Møter og aktiviteter våren 2020

Januar   
Onsdag 8. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Torsdag 9. Styremøte kl 1800 - 2100
Onsdag 15. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag 21. Temamøte: Tekstiler i vikingtid kl 1900 - 2100
Onsdag 22. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag 28. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 29. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 29. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100   
Februar   
Mandag 3. Styremøte kl 1800 - 2100
Onsdag 5. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag 11. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 12. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 12. Årsmøte og temamøte: Hedebosøm kl 1830 - 2100
Onsdag 19. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag 25. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 26. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 26. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100   
Mars   
Onsdag 4. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Mandag 9. Styremøte kl 1800 - 2100
Tirsdag 10. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 11. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Torsdag 12. Temamøte: Jakten på indigo kl 1900 - 2100
Onsdag 18. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag 24. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 25. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 25. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100
Lørdag 28. Påskemarked kl 1200 - 1600
Søndag 29. Påskemarked kl 1200 - 1600   
April   
Onsdag 1. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 1. Temamøte: Vedlikehold av bunad kl 1900 - 2100
Tirsdag 14. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 15. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Mandag 20. Styremøte kl 1800 - 2100
Onsdag 22. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag 28. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 29. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 29. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100
   
Mai   
Onsdag 6. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag 12. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 13. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Torsdag 14. Styremøte kl 1800 - 2100
Onsdag 20. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Lørdag 23. Sommertur Kommer!
Tirsdag 26. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 27. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
   

Alle arrangementer holdes på Skårer Gård i kjelleren i låven om ikke annet er oppgitt.
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Lederens hjørne
Kjære leser,

Norge er i verdenstoppen når det gjelder frivillig 
arbeid. Over 60 % av den voksne befolkningen bidrar 
aktivt. I tillegg kommer alle ungdommene som er 
engasjert på mange områder av frivilligheten.
Lørenskog husflidslag er en frivillig kulturorganisa- 
sjon som har som sin fremste oppgave å verne om 
og holde levende den immaterielle kulturarven; det 
vil blant annet si den tradisjonelle håndverks- og 
husflidskompetansen.
Samtidig arbeider vi med å utvikle ny kompetanse 
og produkter som speiler vår tid. På bakgrunn av sin 
ekspertise er Norges husflidslag med i UNESCOs 
arbeid for vern av den immaterielle kulturarven.
Hovedaktiviteten er kursvirksomheten. I løpet av ett 
år tilbyr Lørenskog husflidslag over 30 kurs i ulike 
håndverks- og husflidsteknikker. Her engasjerer vi 
lønnede lærere fordi vi setter høye krav til kompe- 
tanse og pedagogisk ferdighet. All planlegging, 
administrasjon og tilrettelegging av kurs utføres 
imidlertid av frivillige i laget.
Noen er redde for at de kan for lite til å melde seg 
på et kurs. Tvert imot; vi er til for at de som ønsker 
å lære noe helt nytt, gis mulighet til det. Hit kan alle 
komme - også de som aldri har sydd på maskin før 
eller ikke vet hvordan en tredreiemaskin ser ut.
Husflidslaget er opptatt av å gjøre en innsats i 

lokalmiljøet. Vi deltar på hyggekvelder på sykehjem-
mene, stiller opp under skolenes høst– og vinter-
ferier med aktiviteter for barna, deltar i Den Kultur-
elle Skolesekken og lærer bort strikking i skolen.
En viktig aktivitet er Ung Husflid for barn og unge. 
Norges Husflidslag som vi er medlem av, legger 
stor vekt på å videreføre husflids- og håndverks-
ferdigheter til nye generasjoner slik at denne 
kunnskapen ikke blir glemt.
Lørenskog husflidslag er en mangfoldig organisa- 
sjon med en rekke tilbud til bygdas innbyggere. 
Katalogen gir en god oversikt over våre aktiviteter.
Alle aktiviteter i laget drives på frivillig basis av 
medlemmer. Lørenskog husflidslag kunne ikke ha 
eksistert uten denne innsatsen. Mange bidrar år 
etter år.
En stor takk til alle som stiller opp slik at husflids-
laget kan bestå som en aktiv og livskraftig organisa- 
sjon!

Frivillig innsats gir også mye tilbake; et godt sosialt 
miljø, tilhørighet til lokalmiljøet og vennskap.

Vi håper å se deg hos oss i husflidslaget!

Eli Sundby
Styreleder

Juni   
Onsdag 3. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Torsdag 4. Styremøte kl 1800 - 2100
Søndag 7. Bygdedagen kl 1200 - 1600
Onsdag 10. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 10. Sommeravslutning kl 1900 - 2100
Tirsdag 23. St.Hansfeiring på Skårer Gård kl 1700 - 2400
Onsdag 24. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100   
Juli   
Onsdag 8. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100
Onsdag 22. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100

August   
Onsdag 5. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100   
September   
Søndag 6. Høstmarked kl 1200 - 1600   
November   
Lørdag 21. Juletur Kommer!   
Desember   
Lørdag 5. Julemarked kl 1100 - 1600
Søndag 6. Julemarked kl 1200 - 1600
Onsdag 9. Juleavslutning kl 1900 - 2100
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Informasjon om kurs

Å holde kurs i ulike teknikker er en av husflidslagets viktigste oppgaver. Vi 
ønsker å ta vare på gamle håndverkstradisjoner slik at disse ikke går tapt 
for fremtidige generasjoner. Hos oss kan du lære noe nytt eller videreutvikle 
teknikken din med hjelp fra dyktige og kvalifiserte kurslærere.
Vi jobber for et trivelig miljø hvor du kan møte nye mennesker med felles inter-
esser og etter gjennomført kurs kan du fortsette på læringsverksted hos oss.

Er det noe spesielt du ønsker at vi skal holde kurs i? Ta gjerne kontakt med en 
av våre studieledere! Vi tar gladelig imot tips, ønsker og tilbakemeldinger fra 
dere.

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-2020.aspx

Lokaler:
Lørenskog Bygdemuseum, Skårer Gård
Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog

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

Unn Løntjern   Marita Gustavsen
Tlf: 996 39 766   Tlf: 930 34 695
E-post: unn1962@gmail.com   E-post: mini-marita@hotmail.com

Lørenskog Husflidslag mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon
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•  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

•  For medlemmer i Lørenskog Husflidslag gir vi 25% rabatt fra kurs nr 2 samme sesong.   
 Husk å gi beskjed ved påmelding!

•  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 våren 2020
1.
Tægerbinding (Kjelleren i låven) RØDLISTEPROSJEKT
Tægerbinding er en eldgammel teknikk der man 
først må på myra og grave fram bjørkerøtter, så 
rense og tørke røttene. Dette gjøres fra slutten 
av mai til bladene faller av trærne. Deretter 
mykes røttene opp i vann, deles og flettes.
Tægerbinding er en sterk og stødig fletteteknikk 
som er tidkrevende og artig. Vi lager fat, skåler 
eller kurver med eller uten mønster.
Samtidig som kurset vil det være lærings-
verksted for de som kan tægre fra før.

Kurslærer: Signe Berg
Dato: mandag 20/1, 3/2, 24/2, 9/3 kl 10:30 - 14:30 (16 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 100,- / ikke-medlemmer kr 1 400,-

2.
Kniplinger (Kjelleren i låven)
Kniplinger er en mangfoldig blondeteknikk med opprinnelse fra 1500-tallet.
Mange av våre bunader har påsydde kniplinger. Vi bruker også kniplinger til for
eksempel dåpsluer, smykker, julepynt og bokmerker.
Nybegynnere vil lære grunnslagene i knipleteknikken, mens 
viderekommende 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 24/1 kl 18-21, lørdag 25/1 og søndag 26/1 kl 10-17 
(17 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 200,- / ikke-medlemmer kr 1 500,-
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3. 
Brodering og montering av bunad (Kjelleren i låven)
Her kan du brodere din egen bunad eller bunadskjorte, eller 
du kan montere bunad, bunadskjorte eller cape. Du kan også 
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 opp- 
bevarer plaggene på en riktig måte.
Deltakerne må skaffe materialpakker med mønster, broderi-
plansjer og sømforklaring selv. Du bør ha noe forkunnskap i 
brodering og sømarbeid, og velger selv hvilken bunad du vil 
sy på. Du må beregne en del hjemmearbeid.

Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo
Hjemmeside: www.fruflosystue.no
Dato: mandag 27/1, 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 30/3
Brodering: kl 18 - 21 (18 t)
Montering: kl 18 - 22 (24 t)
Kursavgift brodering: medlemmer kr 1 500,- / ikke-medlemmer kr 1 900,-
Kursavgift montering: medlemmer kr 2 000,- / ikke-medlemmer kr 2 500,-

4.
Såpestøping (Kjelleren i låven)
Dette er et introduksjonskurs for deg som vil lære å lage 
såpe.
Metodene som dekkes av dette kurset er CP og CPOP –
kaldprosess og kald ovnsprosess.
Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.
Fremgangsmåter og nødvending kunnskap om såpelaging 
vil bli gjennomgått i begynnelsen av kurset.
Det vil bli gitt opplæring i sikkerhet og teknisk
utførelse. Du vil også få opplæring i hvordan du
setter sammen dine egne oppskrifter, med de
ingrediensene som er ønskelig for din såpe. Vi vil 
også leke oss med mulighetene det er for å sette 
forskjellige design og uttrykk på såpene.
Kursholder har 6 års erfaring som såpemaker og 
driver egen produksjon og utsalg av såpe.

Kurslærer: Robin Juliussen
Instagram: www.instagram.com/robin_soaps
Dato: lørdag 1/2 kl 12-17 og søndag 2/2 kl 12 - 16 (9 t)
Kursavgift: medlemmer kr 750,- / ikke-medlemmer kr 1 000,-
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5.
Wallenborg vesker (Kjelleren i låven)
André Wallenborg er kjent for sine vesker og på kurs lærer du mange triks og tilegner 
deg ny kunnskap som du kan bruke både ved søm av klær og annet.
André har fire ulike kurs:
1) Bag - en bag med omkrets ca. 116 cm, høyde 35 cm 
og dybde i overkant av 20 cm. Denne bagen passer 
supert som weekend bag og til å ta med som hånd-
bagasje.
2) Lommebok - en reiselommebok med glidelås rundt 
hele og mange smarte lommer til mynter, kontanter, 
kvitteringer osv.
3) Veske - en veske hvor lommer er i fokus.
4) Skulderveske - en veske med korte hanker og lang 
rem. Fokus på bruk av syntetisk skinn (PU).
På dette kurset velger du selv hvilken av disse du
ønsker å sy.
Materialpakke kjøpes direkte fra kurslærer. Deltakerne må ha med egen symaskin.

Kurslærer: André Wallenborg
Dato: lørdag 8/2 og søndag 9/2 kl 10 - 17 (14 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 200,- / ikke-medlemmer kr 1 500,-

6.
Håndsøm av vikingdrakt (Kjelleren i 
låven)
Lær å sy din egen vikingdrakt slik som 
vikingene selv gjorde det!
På dette kurset vil du lære om sting og 
søm brukt på drakter i vikingtiden, ulike 
tekstiltyper som brukes, utseende av 

drakter og hva kunnskapen er bygget på. Du vil ta egne mål, tegne 
mønster tilpasset din egen kropp, klippe og håndsy din helt egen 
vikingdrakt.
Kurslærer vil ha med noen tekstiler for salg dersom du ønsker det.

Kurslærer: Astri Bryde
Dato: Fredag 14/2 kl 18-21, lørdag 15/2 og søndag 16/2 kl 10-16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-
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7.
Kvisthjerter og blomsterholdere (Kjelleren i låven)
Vi lager store kvisthjerter og blomsterholdere til vårlige dekorasjoner.
La deg inspirere til å ta i bruk bjørkekvister som vi finner i naturen til kvisthjerter og 
blomsterdekorasjoner. Vi lærer å lage rammer til hjerter og å flette og forme kvister til 
flotte hjerter. Vi skal også lære å lage blomsterholdere til dekorasjoner. Du får tips til å 
pynte naturdekorasjonene etter årstid.
Kurslærer har med kursmaterialer og dette 
koster kr 450,- som betales direkte på 
kurset.

Kurslærer: Kari Rudi fra Atelier Kari på 
Finnskogen
Inspirasjonsblogg:
www.atelierkari.blogspot.com
Dato: søndag 1/3 kl 10 - 18 (8 t)
Kursavgift: medlemmer kr 650,- /
ikke-medlemmer kr 900,-

8.
Sølvsmykker av ringer (Kjelleren i låven)
Bli med å lage ditt eget sølvsmykke! På dette 
kurset lager vi små ringer av sølvtråd og setter de 
sammen i forskjellige mønstre. Denne teknikken 
stammer helt tilbake til vikingtid og middelalder.
Du velger selv hvilket mønster du vil lage. 
Kurslærer har alt av utstyr du trenger, så møt opp 
med gode briller og gled deg til å lage flotte
smykker. Sølv kjøpes av kurslærer og material-
kostnader avhenger av hvor mye du lager.

Kurslærer: Unn Løntjern
Dato: lørdag 7/3 og søndag 8/3 kl 10 - 16 (12 t)
Kursavgift: medlemmer kr 900,- / ikke-medlemmer kr 1 150,-
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9.
Sy din egen bukse (Kjelleren i låven)
Dette er kurset for deg som vil lære å sy bukser. Vi skal tilpasse buksemønster, sy gylf, 
stikklommer og eventuelt en type baklomme. Du kan selv velge hva slags bukse du vil 
sy. Utgangspunktet er et basismønster som du lærer å
endre i forhold til egen passform og den fasongen du
ønsker. Det kreves litt forkunnskaper i søm, men vanske-
lighetsgraden kan tilpasses etter hva du kan fra før.
Du kan ta med eget mønster eller benytte basismønstret 
som kurslærer har med.

Kurslærer: Jorunn Sæter
Dato: fredag 13/3 kl 18-21, lørdag 14/3 og søndag 15/3 kl 10-17 
(17 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 200,- /
ikke-medlemmer kr 1 500,-

10.
Tredreiing for begynnere (Snekkerverkstedet)

Har du lyst til å prøve deg på tredreiing 
eller har du begynt å dreie, men trenger 
starthjelp?
På kurset vil du lære det grunnleggende om 
dreiebenken, verktøy, treverk, oppspenning 
av emnene, pussing, overflatebehandling 
og dreiteknikker.
Du vil produsere dine (første?) dreiepro-
dukter gjennom kurset.

Det er ikke nødvendig med eget verktøy da alt du trenger er tilgjengelig på kurset.
Utgifter til emner og materiell er ca. kr. 250,- og betales til kurslærer direkte.

Kurslærer: Reinhold Conrad
Dato: fredag 20/3 kl 18 - 21, lørdag 21/3 og søndag 22/3 kl 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-
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11.
Brikkevev (Kjelleren i låven)
Brikkevev er en av de eldste vevteknikker vi kjenner og har 
vært praktisert i hele verden over flere tusen år. Det mest 
kjente funnet av brikkevev i Norge er fra Osebergskipet. 
Brikkevevde bånd brukes til blant annet belter, hårbånd og 
seletøy. Båndene brukes også i beltestakken og bunader fra 
Telemark. Kurset gir en grunnleggende innføring i brikkevev 
hvor deltagerne lærer å tre og veve sitt første bånd. Noen vil 
også kunne begynne på sitt andre bånd med et annet
mønster. Ved å vri på brikkene, dannes mønster.
Det er uendelig muligheter i mønstring med brikkevev.
Har du brikker fra før, ta de med. Kurslærer selger brikker og 
annet utstyr.

Kurslærer: Karin Grøneng
Dato: lørdag 21/3 og søndag 22/3 kl 10 - 16 (12 t)
Kursavgift: medlemmer kr 900,- / ikke-medlemmer kr 1 150,-

12.
Tredreiing trinn 3 (Snekkerverkstedet)
Du har øvd deg på tredreiing, du har eget utstyr og verktøy, og du ønsker å lære mer? 
Da er dette kurset for deg! 
Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap om dreiebenken, verktøy, treverk og 
oppspenning av emne.
Du får veiledning i å forbedre dreie- 
teknikken din samt en innføring i 
teknikken for å lage f.eks. naturkant-
skåler, bokser eller åpne vaseformer. 
Har du ønsker eller et prosjekt du 
gjerne vil gjennomføre, så vil disse tas 
hensyn til i den grad kurset tillater det.
Ta med verktøyet ditt, så vil vi også 
kunne se på sliping og vedlikehold av 
disse.
Du må regne med materialutgifter på 
ca kr 250,- for emner, sandpapir, olje o.l.

Kurslærer: Reinhold Conrad
Dato: fredag 17/4 kl 18-21, lørdag 18/4 og søndag 19/4 kl 10-16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-
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Hekling, knipling og korssting er vi dårlige på,

men trenger du en bank kan vi hjelpe deg!

En lokalbank i

Du treffer oss i vår lokale filial på Lørenskog, som du finner 
i Ola Hegerbergsgate 10 - bak Triaden Storsenter.
Husk å ta med strikketøy og selvangivelse ved henvendelse.

www.lillestrombanken.no

håndarbeid.
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Informasjon om læringsverksted

Lokaler:
Lørenskog Bygdemuseum, Skårer Gård
Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog

Et læringsverksted (tidligere kalt studiering) er for deg som har gått på kurs eller kan 
teknikken fra før og ønsker å jobbe videre sammen med andre. Det er ingen påmelding 
og du betaler kun én avgift uansett hvor mange verksted du deltar på.

På de neste sidene finner du en oversikt over hvilke verksted vi tilbyr, med informasjon 
om leder/kontaktperson, datoer og tider.
Du kan også finne denne oversikten på våre hjemmesider:
http://www.lorenskog-husflidslag.no/laeringsverksted-vaaren-2020.aspx

Lurer du på noe, ta kontakt med leder for det aktuelle verkstedet.

Avgift: medlemmer kr 100,- / ikke-medlemmer kr 200,-. Leder betaler ikke.

• Avgiften må være betalt innen en måned etter første frammøte til konto   
 1286.44.84326. Husk å skrive i merknadsfeltet at det gjelder læringsverksted,  
 samt navnet på den som deltar på verkstedet hvis det er en annen som betaler
 enn den som deltar

• Hvis leder skaffer materialer, må dette betales i tillegg

• Avgift dekker normalt ingen materialkostnader

• Studenter, skoleungdom og trygdede betaler avgift som medlem

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

• Deltakere på læringsverksted må sammen rydde lokalet ved verkstedets slutt og  
 lokalet må forlates som ved ankomst!

Lørenskog Husflidslag mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon
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Læringsverksteder høsten 2020

1.  Billedvev (Kjelleren i låven)
 Leder: Marit Øverby
 Tlf: 954 33 036
 E-post: marit.overby@gmail.com
 Dato: torsdag 9/1, 13/2, 5/3, 23/4 kl 18 - 21

2. Figurskjæring (Spikkerommet)
 Leder: Knut Thorkildsen
 Tlf: 908 60 522
 E-post: knut.thorkildsen@gmail.com
 Dato: torsdag 9/1 og alle torsdager framover t.o.m. 4/6 kl 18 - 21 (ikke 9/4 og 21/5)

3. Karveskurd (Spikkerommet)
 Leder: Eli Jørgensen
 Tlf: 413 17 982
 E-post: ivjo@online.no
 Dato: torsdag 9/1 og alle torsdager framover t.o.m. 4/6 kl 18 - 21 (ikke 9/4 og 21/5)

4. Kniplinger og nupereller (Kjelleren i låven)
 Leder: Bente Løken
 Tlf: 928 49 195
 E-post: benteloe@online.no
 Dato: onsdag 8/1, 5/2, 4/3, 15/4, 6/5, 3/6 kl 18 - 21

5. Kniv (Spikkerommet)
 Leder: Jørn Bråten
 Tlf: 977 87 631
 E-post: j@bråten.net
 Dato: torsdag 30/1, 27/2, 26/3, 30/4 kl 18 - 21

6. Redesign av klær (Kjelleren i låven)
 Leder: Marianne Ottershagen
 Tlf: 918 55 311
 E-post: marianneotters@hotmail.com
 Dato: torsdag 16/1, 20/2, 19/3, 16/4, 14/5 kl 18 - 21

7. Rosemaling (Kjelleren i låven)
 Leder: Berit Gregussen
 Tlf: 454 38 237
 E-post: beritgregussen@hotmail.com
 Dato: Avtales fra gang til gang. Ta kontakt med leder ved interesse. NB: Dagtid!

8. Sy på maskin (Kjelleren i låven)
 Leder: Kjersti Hegre
 Tlf: 906 01 617
 E-post: kjersti.hegre@icloud.com
 Dato: tirsdag 14/1, 18/2, 17/3, 21/4, 19/5 kl 18 - 21



19

9. Sølvsmykker av ringer (Kjelleren i låven)
 Leder: Unn Løntjern
 Tlf: 996 39 766
 E-post: unn1962@gmail.com
 Dato: torsdag 9/1, videre datoer avtales fra gang til gang. Ta kontakt med leder ved 
 interesse. NB: Dagtid!

10. Tredreiing (Snekkerverkstedet)
 Leder: Reinhold Conrad
 Tlf: 480 54 030
 E-post: rjhmconrad@gmail.com
 Assistent: Tomas Dyrdal
 Tlf: 906 50 447
 E-post: margido43@gmail.com
 Dato: tirsdag 7/1 og alle tirsdager framover t.o.m. 26/5 kl 18 - 21 (ikke 7/4)

11. Tægerbinding (Kjelleren i låven)
 Leder: Eli Jørgensen
 Tlf: 413 17 982
 E-post: ivjo@online.no
 Dato: mandag 20/1, 3/2, 24/2, 9/3, videre datoer avtales fra gang til gang. Kl 1030 - 1430

12. Veving I (Veverommet)
 Leder: Sissel Ringerike
 Tlf: 980 61 316
 E-post: sisringerike@gmail.com
 Dato: onsdag 8/1, 5/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6 kl 18 - 21

13. Veving II (Veverommet)
 Leder: Sølvi Eidsjø
 Tlf: 976 74 220
 E-post: solvi.eidsjo@iss.no
 Dato: torsdag 9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6 kl 18 - 21

14. Ølhøner (Spikkerommet)
 Leder: Hilmar Gregussen
 Tlf: 909 81 605
 E-post: beritgregussen@hotmail.com
 Dato: torsdag 30/1, 27/2, 26/3, 30/4 kl 18 - 21
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Ung husflid

Husflidslaget arrangerer Ung Husflid for gutter og jenter mellom 7 og 14 år. Kurset holdes 
ni kvelder i halvåret. Deltakerne lærer ulike husflids- og håndverksteknikker som for
eksempel å sy, brodere og jobbe med tre eller andre materialer. Programmet varierer fra 
kurs til kurs og vi forsøker å tilpasse innholdet etter deltakernes ønsker og ferdigheter.
Vi tilbyr et godt sosialt miljø i trygge omgivelser. Frivillige i husflidslaget er veiledere.

Vi gjør oppmerksom på at dersom det blir for få påmeldte, kan kurset bli avlyst.

Våren 2020 møtes Ung Husflid følgende tirsdager
kl 18 - 20 i kjelleren i låven på Skårer Gård:

• 28. januar
• 11. februar
• 25. februar
• 10. mars
• 24. mars
• 14. april
• 28. april
• 12. mai  
• 26. mai

Medlemmer av Husflidslaget betaler kr 100,- og ikke-medlemmer kr 200.- per semester.
Det gis søskenmoderasjon; den ene betaler full pris og den andre halv pris.
Deltakerne må også betale for materialkostnader. Unge fra 7 - 26 år kan bli medlem i
Husflidslaget for kr 160,- per år.

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.

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

Påmelding til Ung Husflid skjer på vår hjemmeside:
http://www.lorenskog-husflidslag.no/ung-husflid.aspx
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Tynn Alpakka 
Mirasol 

Fin 
Babysilk 

Alpakka Wool 
STERK 

Faerytale 
Miski 
Sulka 
Hexa 
Pus 
Sky 
Air 
Soul 
Bling 
Fur 

Alpakka Tweed 

 
Velkommen til gårdsbutikken på Søndre Holm 

Vi har saueskinn og skinnfeller fra norske saueraser, 
norsk ull, merinoull, silke, nålefilt og utstyr til toving, 

filting, spinning og skinnfellsøm. 
Vi fører garntyper fra Du Store Alpakka samt 

strikkepinner, knapper og annet tilbehør. 
Vi har norsk ullgarn fra bl.a. Leine Merino, Hoelfeldt- 

Lund, Hillesvåg, Sjølingstad og fra egne pelssauer 
samt ullsåler, sokker, votter og mye annet rart! 

Åpningstider 
tirsdager og torsdager 
klokka 10.00 - 20.00 

 
 

Sølje 
 Tinde 
Blåne  
Vilje 
Sol 
Ask 

 Embla  
Troll  
Fjord  
Fjell 

Leine Merino 
LEBRASA 

Sjølingstadgarn  
 og garn fra 
egne sauer 

 

Søndre Holm, Ulvedalsveien 150, 2020 Skedsmokorset, 926 21 297, www.googvarm.no 
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Markeder 2020

Påskemarked 2020
arrangeres lørdag 28/3 og søndag 29/3 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 kr 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-2020.aspx
eller ved å ta kontakt med Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller e-post unn1962@gmail.com.
Påmeldingsfrist er 7. mars 2020.

Høstmarkedet 2020
arrangeres søndag 6/9 kl 12:00 - 16:00.
Her står alle utstillere ute på tunet. Det vil bli salg av husflids-
produkter og bruktmarked. Lørenskog Hagelag vil stille med 
plantesalg og informasjon om hagelagets møter og arrange-
menter. 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-2020.aspx
eller ved å ta kontakt med Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller e-post unn1962@gmail.com.
Påmeldingsfrist er 16. august 2020.

Julemarkedet 2020
arrangeres lørdag 5/12 kl 11:00 - 16:00 og søndag 6/12
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   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-2020.aspx
eller ved å ta kontakt med Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller e-post unn1962@gmail.com.
Påmeldingsfrist er 1. oktober 2020.
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Temamøter våren 2020

Tirsdag 21. januar kl 19:00 i kjelleren i låven

Fra fragment til drakt - Et arkeologisk puslespill
v/ Astri Bryde
Tekstiler i arkeologisk sammenheng vil ofte si små fragmenter
som hefter seg til metallgjenstander i gravfunn. Dette foredraget
forteller noe om veien derfra til å rekonstruere en hel drakt fra vikingtid, 
utfra de kildene som finnes.
Velkommen til en reise i arkeologi, forskning, håndverk, kulturhistorie
- og litt kvalifisert gjetting!

Onsdag 12. februar kl 18:30 i kjelleren i låven

Hedebosøm
Etter årsmøtet vil Signe Berg vise og fortelle litt om hedebosøm.
Hedebosøm er en type broderi som ble utført av kvinnene på 
Heden mellom København, Køge og Roskilde rundt år 1760 til 1850, 
derav navnet hedebosøm. Dette er en rødlistet teknikk som er 
tidkrevende, men ikke vanskelig.
Teknikken har vært brukt blant annet i forkleet til Fanabunaden, 
og kan brukes til alt fra bunad og bordduker til smykker og pynt.

Torsdag 12. mars kl 19:00 i kjellere i låven

JAKTEN PÅ INDIGO! v/ Grete Gulliksen Moe
Grete vil ta dere med på noen av hennes fargerike «Kunst og Hånd-
verks – reiser» rundt omkring i verden der hun er på jakt etter INDIGO 
– og den vakre BLÅFARGENS opprinnelse.
Hun elsker jo BLÅTT! Hun er opptatt av gjenbruk – slik som «gamle 
skjorter som får nytt liv» og slitte «Olabukser» som får nye ben å gå på!
Grete viser dere tekstiler som hun har samlet fra hele verden og mod-
eller som hun selv lager, blant annet inspirert av alt hun ser og lærer på 
sine reiser for TEMAREISER FREDRIKSTAD
(www.temareiserfredrikstad.no).

Onsdag 1. april kl 19:00 i kjelleren i låven

Vedlikehold av bunad
Bunadsdronningen Anne-Berit Wenger Flo kommer for å fortelle oss 
hvordan vi best skal ta vare på og vedlikeholde bunaden vår. Det er lurt å 
tenke på dette nå som bunadssesongen nærmer seg, så ta en tur for en 
hyggelig og lærerik kveld!
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Lørenskogdrakta

10 år i 2018

Da Lørenskog kommune fylte 100 år i 2008 
ble Lørenskog Husflidslag forespurt om å lage 
en Lørenskogdrakt. Arbeidet startet allerede 
i 2002. Vi satte ned en komité bestående av 
medlemmer fra Lørenskog Husflidslag og 
Lørenskog Bygdekvinnelag.

Komitéen startet arbeidet med å samle inn 
gamle tekstiler og broderier fra gårdene i 
Lørenskog. Da ingen broderier egnet seg til 
en bunadsvariant, bestemte komitéen seg 
for å ta utgangspunkt i draktskikken rundt år 
1900. Fargene er tatt fra et gammelt stripete 
underskjørt, funnet på Østby gård. Fargene 
symboliserer Lørenskog som landbruksbygd; 
sort representerer skogen og mørke rom, det 
brune jorda, den gylne fargen er åkeren som 
skinner i sola og den blågrønne gjenspeiler 
markas elver og tjern.

Mange krefter har vært i sving:
Solberg spinneri og designeren Åste Hofaker 
har hjulpet oss med å komme fram til riktig 
fargenyanser og design på stoffstripene.

Vevknuten i Nittedal med Kari Lassen Aas har 
utformet og vevd sjalene i samarbeid med 
komitéen.

Anna-Beth Kolstø, som til daglig er lærer ved 
Statens kunst- og håndverksskole i Oslo, har 
bistått oss med utforming av mønstrene etter 
våre tegninger.

Sølvtøyet er designet av Martin Tellefsen, tid-
ligere gullsmed på Lørenskog bygdemuseum.

Drakten består av en kvinnedrakt, en 
mannsdrakt, en jentedrakt og en guttedrakt. 
Drakten kan kjøpes enten som ferdig plagg 
tilpasset deg eller som materialpakke knyttet 
til et sømkurs.

Ta kontakt med
Anne-Berit Wenger Flo, mob 913 89 809 for bestilling
Ingunn Wilberg, mob 995 92 313 for montering av damedrakten
Line Larsen, mob 932 22 901 for montering av herredrakten

Er man fra Lørenskog og har Romeriksbunad kan også Lørenskogsølja og mansjettknapper 
brukes på andre bunader. Det er en fin måte å vise hvor man kommer fra!
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Priser på Lørenskogdrakta:
Damedrakt:
Materialpakke til drakten inkl. sølje, 2 sølvknapper og sjal  kr  10 200,-
Montering skreddersøm (skjørt, vest, underskjørt og bluse)  kr   9 000,-
Herredrakt:
Materialpakke til jakke, stripet skjorte og bukse inkl. 13 sølvknapper  kr  6 300,-
Montering skreddersøm (bukse, jakke og stripete skjorte)  kr  12 000,-
Tillegg:
Hvit skjorte med 3 sølvknapper inkl. montering  kr  3 500,-
Stripete vest inkl. 5 sølvknapper og fòr inkl. montering  kr  5 000,-
Pikedrakt/guttedrakt:
Materialpakke pike inkl. liten sølje og sjal pike  kr  7 000,-
Montering tilpasset pike  kr  4 000,-
Materialpakke gutt inkl. jakke, stripet skjorte og bukse inkl. 7 sølvknapper  kr  7 500,-
Montering tilpasset gutt  kr  5 000,-
Priser på sølv og sjal:
Stor sølje  kr  1 800,-
Liten sølje  kr  1 600,-
Mansjettknapper til herreskjorte  kr  650,-
Stor sølvknapp m/vasshjul  kr  198,-
Liten sølvknapp m/vasshjul  kr  189,-
Damesjal  kr  4 500,-
Barnesjal  kr  3 500,-
Materialpakken faktureres fra Lørenskog Husflidslag.
Montering av drakt faktureres fra den som syr drakta.
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Lørenskogvotten

Lørenskogvotten har mønster av Vasshjulet på håndbaken. Mønsteret ble laget for lenge siden, 
men har blitt endret litt på for å gjøre det lettere for alle å strikke.

Du kan kjøpe mønsteret for seg selv eller materialpakker med mønsteret inkludert.

Materialpakker koster kr 150,-
Kun mønster koster kr 50,-

Du kan få kjøpt dette i BUA på Skårer Gård når 
den er åpen, og på alle våre arrangementer.

Din lokale leverandør av
kommunikasjonsmateriell.

Vi strekker oss langt for at du
skal få en god opplevelse

ved å bruke oss!

Vi leverer følgende:

VISITTKORT / BREVARK / KONVOLUTTER
SALSMAPPER / RAPPORTER / POSTKORT 

FLYERE / BROSJYRER / PROSPEKTER
DM / PLAKATER / IDEMSETT / BLOKKER

ROLLUP / PVC-BANNERE / OSV.

Kom innom og prøv oss!

Din
kommunikasjonsmateriell.

Vi strekker oss langt for at du
skal få en god opplevelse

ved å bruke oss!

EN 

Vi leverer følgende:

VISITTKORT / BREVARK / KONVOLUTTER
SALSMAPPER / RAPPORTER / POSTKORT 

FLYERE / BROSJYRER / PROSPEKTER
DM / PLAKATER / IDEMSETT / BLOKKER

ROLLUP / PVC-BANNERE / OSV.

Kom innom og prøv oss!

Tastetrykk AS - 
Nordliveien 21 - 1476 Rasta
www.tastetrykk.net

Kontaktinfo: Ivar Lilleløkken
Mobil: 41 47 45 30
ivar@tastetrykk.net

VELKOMMEN TIL

TASTETRYKK
Din lokale leverandør av kommunikasjonsmateriell.

Vi strekker oss langt for at du skal få en 
god opplevelse ved å bruke oss!

Vi leverer følgende:
VISITTKORT / BREVARK / KONVOLUTTER

SALGSMAPPER / RAPPORTER / POSTKORT /FLYERE
BROSJYRER / PROSPEKTER / DM / PLAKATER
IDEMSETT / PVC-BANNERE / ROLLUP / 0SV.

KOM INNOM OG PRØV OSS!

Tastetrykk AS
Nordliveien 21 - 1476 Rasta

www.tastetrykk.net

Kontaktinfo:  
Ivar Lilleløkken Morten Sørlie
Mobil: 41 47 45 30 Mobil: 950 70 570
ivar@tastetrykk.net Morten@tastetrykk.net
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St. Hans på Skårer Gård
23. juni kl. 17:00 arrangeres det St.Hans-
feiring på Lørenskog bygdemuseum Skårer 
gård. Vi ønsker dere alle velkommen for å 
feire med oss!

St.Hansfeiringen arrangeres av Lørenskog 
Bygdemuseum i samarbeid med Lørenskog 
Husflidslag.

Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke. 
Det er også mulighet til å grille egen mat.

Sommeravslutning 2020
Onsdag 10. juni 2020 blir det sommeravslutning på Skårer Gård kl 19 - 21.

Tradisjonen tro serveres det rømmegrøt og spekemat i hyggelig lag med andre fra
Lørenskog Husflidslag. Bli med på en koselig kveld for å avslutte vårsesongen 2020!

Påmelding sendes innen 1. juni til: Eli Aune, 928 34 091 - eli.aune@hotmail.com

Vi fører garn fra; 

* Knitting For Olive * Rauma
* Sandnes * Alafoss
* Hillesvåg * Permin, Järbo 
*Du Store Alpakka * Dale
* Kauni * Viking

Våre åpningstider; 
Man – Fre; 10-18 (til 17 fra 17.06-17.08)

Lør; 10-16 (til 15, fra 17.06-17.08)

10 % på ordinært garn mot fremvisning av gyldig medlemskap i 
husflidslag.

Storgata 20, 2000 Lillestrøm, tlf. 63 81 98 33



28



29

Sommerquilt 2020
Hver sommer er det sommerquilt og åpent hus
i Lørenskog Husflidslag!
I 2020 møtes vi følgende onsdager:
•  24. juni
•  8. juli
•  22. juli
•  5. august
Tidspunkt alle dagene er 1800 - 2100.
Disse kveldene har du mulighet til å være sosial 
sammen med andre husflidsinteresserte samtidig som du jobber med dine egne ting uansett 
teknikk, ikke bare quilting.
Det er ingen påmelding og alle kan delta, både medlemmer og ikke-medlemmer.
Lurer du på noe kan du kontakte Hanne Skøld, tlf: 996 39 869,  E-post: hanne.skold@yahoo.no

Kaféer på dagtid
Hver onsdag møtes det en hyggelig gjeng på 
dagtid i Lørenskog Husflidslag.
Strikkekafé dagtid og applikering-/lappekafé 
dagtid holdes annenhver uke, begge kl 10-13 i 
kjelleren i låven.
Dette er åpent for alle, uansett om du er 
medlem hos oss eller ikke, så her er det bare å 
bli med!
Ta med deg det du selv ønsker av håndarbeid 

til møtet og bli med for en hyggelig og sosial 
sammenkomst.

Kontaktperson strikkekafé:
Marit Øverby, 954 33 036,
marit.overby@gmail.com
Kontaktperson applikerig-/lappekafé:
Ellen Myhrer, 938 17 231,
ellenmyhrer@gmail.com
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Kursoversikt for Nedre Romerike Vest våren 2020

Skinn   
Skinnfellsøm Britha O. Molvig 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2 Skedsmo
Sy småting av saueskinn Britha O. Molvig 16/2, 17/2, 24/2 Rælingen
   
Vev    
Vevkurs Britt Fossumstuen 14/1, 21/1, 28/1, 4/2,11/2, 25/2, 3/3, 10/3,  Skedsmo
   17/3, 24/3, 31/3
Brikkevev Anita Gjesti 8/2, 9/2,13/2, 20/2 Skedsmo
Brikkevev Karin Grøneng 21/3, 22/3 Lørenskog
   
Tekstil   
Bunadskurs dag Anne Berit W. Flo 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 31/3 Skedsmo
Bunadskurs kveld Anne Berit W. Flo 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 31/3 Skedsmo
Sy i elastiske stoffer Lone Aaslie 19/3, 28/3, 29/3 Skedsmo
Bunadunderskjørt Anne og Astrid 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 Skesdmo
Bunadbrodering Bjørg L. Antonsen 13/1, 27/1, 24/2, 9/3, 23/3, 27/4 Nittedal
Bunadkurs kveld Ai Nguyen Isaksen 16/1 deretter hver torsdag 15 ggr Rælingen
Bunadkurs dag Signe Berg 22/1, 5/2, 26/2, 11/3 Rælingen
Quiltekurs helg Anne Marie Bekkevold 27/3, 28/3, 29/3 Rælingen
Sykurs jersey/elastiske stoffer Lone Aaslie 29/1, 8/2, 9/2 Rælingen
Brodering og montering av bunad Anne-Berit W. Flo 27/1, 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 30/3 Lørenskog
Vesker André Wallenborg 8/2, 9/2 Lørenskog
Håndsøm av vikingdrakt Astri Bryde 14/2, 15/2, 16/2 Lørenskog
Sy din egen bukse Jorunn Sæter 13/3, 14/3, 15/3 Lørenskog
   
Masker og tråd   
Hønsestrikk Anne Skøyen 11/3, 18/3, 25/3 Skedsmo
Fingring av hoseband Anne Berit W. Flo 5/2, 6/2, 27/2, 12/3 Skedsmo
Broderikurs Barbro T Storlien 9/5, 10/5 Skedsmo
Kniplekurs barn-ungdom Bjørg Fuskalnd 21/1, 4/2,  3/3, 17/3 Nittedal
Kniplinger Elisabeth B. Bøhler 24/1, 25/1, 26/1 Lørenskog
   
Toving   
Nunofilting genser Brigitte Eertink 26/2, 27/2, 28/2, 2/3 Skedsmo
Nunofilting – små skatter Brigitte Eertink 1/3 Skedsmo
Tovekurs Tone Tvedt 9/5, 10/5 Nittedal
   
Tre   
Vedmeis Samson Øvstebø,  4/3, 5/3, 6/3, 7/3 Skedsmo
  Hege Wiken
Sponkurver Samson Øvstebø,  8/3 Skedsmo
  Hege Wiken
Neverfletting Margaretha Svensson 14/3, 15/3 Skedsmo
Kurvfletting Elsebeth Mynch 28/3, 29/3 Nittedal
Tægerbinding Signe Berg 20/1, 3/2, 24/2, 9/3 Lørenskog
Tredreiing nybegynner Reinhold Conrad 20/3, 21/3, 22/3 Lørenskog
Tredreiing trinn 3 Reinhold Conrad 17/4, 18/4, 19/4 Lørenskog
   
Diverse   
Tinntrådsarmbånd Ann Kristine Balto 21/3 Skedsmo
Bjørkekrans og holder Kari Rudi 19/4 Skedsmo
Såpestøping Robin Juliussen 1/2, 2/2 Lørenskog
Kvisthjerter og blomsterholdere Kari Rudi 1/3 Lørenskog
Sølvsmykker av ringer Unn Løntjern 7/3, 8/3 Lørenskog

kurs lærer dato arrangør
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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 
 

Elisabeth Sørlie 922 05 328 studieleder@nittedal-husflidslag.no Nittedal
Eva Hagala 971 23 086 www.nittedal-husflidslag.no 

Ragnhild Aasli 988 08 678 ragaasli@online.no Rælingen
   ralingen.husflidslag@gmail.com 
   www. husflid.no/raelingen 
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Returadresse: Postboks 146, 1471 Lørenskog

Stømmen Husflid AS
Strømmen Storsenter
Tlf. 63 81 23 20

• Garn, gaver, suvenirer

• 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


