
Helgkurs i Bindningslära 
Luleå 17-18 februari med Solveig Magnusson 

 

Nu är det dags för en spännande helgkurs i Luleå med Solveig Magnusson!!! Många av oss Handvävare i Norr hörde och såg 
Solveig berätta om Damastvävning i Rosvik en snöig lördag i mitten av november.  
 
Den här gången handlar det om Bindningslära och detta är ett ämne som Solveig ofta håller kurser i. Gotlands vävare anlitade 
henne i höstas och våra sydliga grannar (Västerbottensvävarna) hade henne som kursledare för drygt ett år sedan mm. Via 
gruppen Vävspolen (Facebook) har man kunnat hitta till Bindningslära-kurser som Solveig hållit helt på distans och tittar du in i 
Vävspolen-gruppen ser du ofta hennes kloka råd och kommentarer. 
 
Vem är Solveig Magnusson? Jo, Solveig Magnusson har vävning som yrke och väver gärna damast. Hon fick i höst Mästarbrev i 
Handvävning (fantastiskt kul!!!) och är sen många år bosatt på Adelsö i Mälaren. Men Solveig har stadiga norrbottniska rötter och 
är medlem i vår förening Handvävare i Norr (hon är sedan några år tillbaka även sekreterare i styrelsen av Riksvävarna). 
 
Visst låter det här som en mycket matnyttig, mycket intressant och säkert mycket rolig helgkurs med oss Handvävare i Norr!!! 
 

lördag-söndag 17-18 februari 
Nya Läroverket i Luleå (Björkgatan 2 på Bergviken) 

 

Vad lär man sig på denna kurs? 
 Vävnota – standard 

 Vävstol, typ, användningsområden, fallgropar.  

 Något om olika vävmaterial – gammalt och nytt. Återanvändning? 

 Grundläggande vävtekniker, (tuskaft m. härledningar, kypert m. variationer och härledningar, satin, 
kombinerade bindningar). + vad vi i övrigt hinner med! 

 Analys av tygprover.  Analysteknik (bindningar, kvalitéer, material, användningsområden, historik – både 
handvävda och maskinellt vävda) ca 20 stycken. 

 Vad skall du ha ditt tyg till? Teknikens och materialvalets betydelse för tygkvaliteter.  

 Partimönster – Detaljmönster. Förenkla ditt uppsättningsjobb! 

 Dina Egna vävar – Fynd i skåpet! Historik, planering och uträkning inför kopiering av ett vävfynd.  

 Litteratur 

 Information om vävprogram 
 

Anmälan:   
Minimiantal 10 deltagare. Anmäl dig absolut senast den 20 januari till  
Rita Sundberg 0921-17539, 070-5117539: rita.sundberg@bdtv.se eller  
Maggan Elldegren 070-1351200, maggane@comhem.se 
 

Anmälan är självklart bindande till denna dyra kurs!!!  
 

OBS: Det finns bara ett begränsat antal platser så det gäller att vara ute i god tid! 
 

Kostnad:   
1000:- för medlem och 1400:- för icke medlem.  
Priset avser kursavgift och lokalhyra. Betalar gör du senast den 27 januari på  
Handvävare i Norrs plusgirokonto 44 56 36-4. Glöm sen inte att skriva vem som betalt!  
 

Mat: 
Det ingår ingen mat i kursens pris men man kan ta med sig egen mat och lokalen har mikro.  
Det ingår däremot flera omgångar fika i kursen! 
 

Kursinformation: 
Ytterligare information om och kring kursen kommer de som anmäler sig att få via mail eller brev i slutet av januari.  
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