
Välkommen  
till vårens aktiviteter

2018vår

Ta gärna med 
dina vänner



Det måste vara 100-tals små vävramar 
som jag har gjort i ordning till 
förväntansfulla och vävsugna 
5 – 6 - 7 åringar i Förskola och på Fritids 
genom åren. Lika många gånger 
har jag försökt att få igång den lille/a 
vävaren med att mässande repetera:
över – under – över – under.........  
I början måste man stötta den lilla 
handen för att få till den enklaste 
tuskaft med vävnålen i vävramen.
En del av barnen förstår med en gång 
och klarar sig själva ganska snabbt, 
med andra måste man ta sig tid med 
och repetera flera gånger så att de 
inte ger upp. Det är lätt att ”väva 
baklänges” om man inte förstår hur 
det hänger ihop.

Vävkrönika

Det är också spännande att se vilka 
inslag barnen väljer. För det mesta 
har vi vävt med olika garner och då 
försvinner de ljusa, färgglada och ev. 
glittriga garnerna först ur korgen.
Vi har också vävt med trasor och 
plastband och det kan vara bra för 
de barn som inte är så snabba. Väven  
växer snabbt även om man inte väver 
så ofta.
Lite experiment med vävramar av 
pinnar från skogen med div. inslag från 
naturen, har jag väl också prövat på 
några gånger.
Vi har också använt en liten bords-
vävstol i barnmodell, där man har solv, 
skäl och en liten slagbom.
Då går det snabbt att väva mattor till 
dockskåpet eller kanske om man orkar 
– en halsduk.



Nu är det några år sedan jag lämnade 
arbetet som Förskollärare, men jag 
hoppas och vet, att man fortfarande 
väver och håller på med annan 
skapande verksamhet i Förskola/Fritids.
Det är, tycker jag, väldigt viktigt att 
barnen får hålla på med detta, som 
komplement till annat skolarbete och 
allt som de mycket gärna sysslar med 
på div. olika skärmar.
Vad jag förstår verkar ju slöjdämnet i 
skolan försvinna mer och mer och man 
kan välja vilken slags slöjd man vill ha. 
Så en del barn kommer kanske aldrig i 
kontakt med tyger och garner.

Vi i vår förening försöker att erbjuda 
och inspirera barn till skapande 
vävning så ofta som tillfälle ges. Vi har 
ordnat aktiviteter på skollov och på 
slöjdmässan i Apladalen. Jag har vid 
flera tillfällen haft ansvar för detta och 
det är väldigt trevligt.

Många nöjda och belåtna barn har 
fått med sig ett litet vävalster hem. Det 
gäller bara att ha några olika saker 
att välja på och att få det lagom tids-
krävande så att det kan bli klart.
Som farmor till Hjalmar 4 år och Kåre 6 
mån är jag laddad!
Naturligtvis finns det vävram, faster 
Emmas barnvävstol och massor av 
garn och trasor som väntar.
Lillebror får väl vänta lite, men Hjalmar 
kanske kan börja med att hjälpa mig 
att trampa, peta in lite trasor och slå 
ihop lite i den mattan som jag räknar 
med att väva i vinter.
Det kommer han att tycka om!

PS:  Jag kanske måste lägga in en liten 
”brasklapp” vad gäller barnbarn och 
vävning. I höstas blev svärdotterns 
vävstol äntligen uppsatt igen, nytt hus, 
nytt jobb och två barn hade försenat 
detta i flera år.
Hjalmar tittar in i rummet där vävstolen 
står och utbrister:  
”Åh vilken fin klätterställning!”

AnnMari Turesson



Vi träffas i Hemslöjdens Hus, Jönköping tisdagen den 27 
februari. Alla är hjärtligt välkomna. Vi pratar vävar, fikar 
och har trevligt. Tag med dig väv-vävnader som du vill visa 
o berätta om eller bara kom och ta del av gemenskapen 
och bli inspirerad.

Vi håller på att samla ihop vävnotor och bilder till en bok 
med Smålandsdräll. Har du vävt något, som du inte redan 
lämnat in, ta med och visa. 

Vi träffas i Hemslöjdens Hus kl 18:00
Fika 50kr

           VÄLKOMNA

27
februari

Inspirationskväll för vävning



Vetlanda Museum 24 mars – 22 april 2018
Öppet 12.00 – 16.00, ej måndagar

Invigning 24 mars kl 13.00 
av Per-Olof Högstedt (Pälle Nävers sonson)

Utställning Smålandsdräll

För att vi skall kunna göra en riktigt fin 
utställning i  Vetlanda museums stora sal, 
vill vi att alla lämnar in det ni vävt i  
Smålandsdräll, eller om ni har gamla 
Smålandsdrällar.
                                                                                

Inlämning sker till Hemslöjdens Hus 
 i Jönköping den 7 mars 10.00 – 15.00

           Inlämning till Vetlanda Museum             
     senast 7 mars 12.00 – 16.00, ej måndag

24-22
Mars-April



Kallelse till årsmöte 2018

Lördagen den 24 mars 2018
kl 10.00 

Kullgatan 8 Vetlanda
(I O G T – N T O-lokalen) 

Förhandlingar
Därefter kaffe o te med 

den klassiska smörgåstårtan.
Sedan invigning av vår utställning kl. 13.00

på Vetlanda Museum.

Anmälan till Ing-Brith senast 16 mars.
Kostnad 80kr

Samåkning i egna bilar
Kontakta någon i styrelsen om du 

inte har någon att åka med.

VÄLKOMNA
styrelsen

24
mars



Kom och väv ett armband 
eller en bild/mönster

onsdag - torsdag   
10.00 - 12.30 och 13.30 - 16.00

Anmälan till barnvävningen görs till 
museet, senast den 26 mars.

Välkomna

Påsklovsvävning    
Vetlanda museum4-5

April

Anmäl dig till AnnMari om du har möjlighet att hjälpa 
till 0370 - 97138, 073-8332222 eller annan i styrelsen.



Föreläsning på 
Vetlanda museum

Lördagen den 
14 april 
kl.13:00-15:00 
      

Välkomna

                                                                                                                                          
Marie Ekstedt Bjersing är vävlärare på Sätergläntan och de senaste 
åren har hon arbetat med ett forskningsprojekt kring gamla vävred-
skap. Vad är skillnaden mellan en rörsked och en träsked? Varför är en 
knäpphärvel så bra? Parblock, trissor och treskaftsbrickor, vad är det? 
Skiljer sig vävningen åt på en gammal och en ny vävstol? Och vad 
tänker Marie om Smålandsdrällen utifrån sin kunskap om äldre redskap? 
Detta försöker Marie förklara under föreläsningen och mycket mer. Det 
kommer framför allt att handla om vävning från 1600-talet och framåt.

14
april

Vad gamla vävredskap                                                                                                                                       
          kan berätta! 



Vävresa till Danmark 
och Lotte Dahlgaard25-26

Maj

Resan startar med ett besök hos Lotte 
Dahlgaard. Hon visar sina magiska 
vävar och berättar om dem. Det finns 
också möjlighet att köpa de över-
spunna garner som hon använder.
 
Programmet är inte “spikat” ännu, men 
det kommer att bli flera studiebesök på 
olika ställen som har med vävning och 
hantverk att göra. Bl.a. planeras ett 
besök hos 4 vävare som har sin verk-
stad i Köpenhamn.

Pris ca 2500:- för medlem boende i 
dubbelrum. Enkelrum mot tillägg.
Vi reser med buss och fika, lunch och 
middag samt studiebeöken ingår i 
priset, vilket är ett självkostnadspris. 
Icke medlemmar betalar ett något 
hörre pris.

Gör en preliminär anmälan  
så snart som möjligt, så vi 
vet hur stort intresse det är 
för resan. 

Ett fullständigt program 
kommer att skickas till dem 
som anmält sig före den 
25 mars.
Anmälan till 
Ing-Brith Jonsson 

Lotte Dalgaard



Finnväv med Ann-Marie

Den 7/10 var 20 vävintresserade på 
Hemslöjdens Hus och lyssnade på 
Ann-Marie Isaksson som visade sina 
jackor vävda i Finnvävteknik och 
berättade om tekniken.

Ann-Marie är inte  bara duktig 
väverska utan också utbildad 
sömmerska. Plaggen var fina att 
se och välsydda. Ann-Marie väver 
även ryor och bonader i damast.
Ett stort tack till Ann-Marie för en 
intressant förevisning.

Hälsningar
Anita



Under kursen arbetar vi med att
   teckna mönster för finnväv
   prova olika plocktekniker
   väva prover i finnväv

Kursdagar: ti 3 – to 5 juli
10.00 – 17.00 med 1 timmes 
lunchpaus.
Gruppen träffas veckan innan 
kursstart och sätter upp de 
varpade flätorna.
Kursavgift:  1200:-
Materialkostnad tillkommer.

Kurs i finnväv
sommaren 2018

3-5
Juli

         Anmälan till kursen till Ing-Brith Jonsson senast den 18 juni.    

Lär dig väva finnväv. 
Finnväv är en teknik med ur-
åldriga anor som fortlevt som 
folkkonst i bland annat Bohuslän. 
Tekniken innebär att man 
samtidigt och parallellt väver 
i tvålager, genom att låta 
lagren byta plats uppstår 
mönsterbilden. Detta sker
genom att mönstret plockas 
för hand i väven. En fantastisk 
teknik med oändliga möjligheter.
Viss vävvana krävs.



Småland väver  -  Utvandrarnas hus

Gammal smålandsväv VEM HAR GJORT DEN 

Åsa Nero Irene Gellerbrandt

Helen Karlsson Detalj



Kirstine Packalens utställning i Tranås

Kirstine Packalen ställde, under november, 
ut broderier, kyrkliga textilier  och vävar i 
många olika tekniker. Allt utfört i yppersta 
kvalité. En fantastiskt fin utställning.



11-12 november var det ordf konf i Stockholm. 25 personer från 
regionerna o riksstyrelsen samlades på Stockholms Läns Museum. 
Många ärenden fanns på agenda, några ser du här.

Vår nya hemsida var i fokus, hoppas du går in där och ser vad som 
händer i hela landet. Inloggning ser du i Solvögat vid regions-
informationen. Hemsidan är under uppbyggnad o utbildning för 
regionernas ansvariga ges i Stockholm i januari.

Vad vill du som medlem läsa i vår tidning Solvögat? Kom med dina 
förslag till vår styrelse. 

Till månadens väv o Solvögat behövs vävnotor. Har du en EGEN väv 
som du själv komponerat o vill dela med dig vävnotan. Du mailar den 
till Nina Floderus, nina.floderus@telia.com  eller med brev till
Nina Floderus, Skallbergsgränd 10, 305 71 Haverdal senast 1 februari. 
Meddela Ing-Brith på tel 0705-367342 att du skickat in.

En fråga som återkommer, hur blir vi fler medlemmar? Det är också 
viktigt att du som är medlem trivs i regionen. Delge oss dina tankar o 
önskemål till aktiviteter mm.

Hur vill vi att vår region ska se ut om 10 år??

Hälsningar från Ing-Brith Jonsson

Ordförandekonferens



Vävtips

Helen Karlsson, medlem i vår förening, vävde i en varp av ullgarn. 
Då och då bildade inslaget hoppor i väven. 
Helen testade då att väva med skytteln vriden, så att ögat på 
skytteln kom uppåt och med spolen mot sig. 
Det visade sig fungera alldeles utmärkt och inga hoppor bildades i 
väven med skytteln på detta sätt.
Så har du problem med hoppor i väven, testa Helens idé!

Har du ett vävtips hör av dig till lenagunnarsson8@gmail.com

Hoppor  i ylleväven



Sätt ungnen på 200 grader
2/3 av en stor plåt 
(Stor långpanna receptet 1,5 gånger)
2 ägg
2,5 dl socker
4,5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
1,5 dl mjölk
150 gram smält smör/margarin

Tosca
3 dl havregryn
200 gram smält smör/margarin
6 msk sirap
1,5 dl socker

Lycka till
Ing-Brith

Vispa ägg o socker
Blanda mjöl, bakpulver, 
vaniljsocker och blanda i 
smeten.
Tillsätt smöret o mjölken.
Baka i 10 min

Havregrynskaka

Blanda o sjud i kastrull några minuter
Häll på havregrynsmassan o baka 
ytterligare 10 min
Låt svalna lite o skär den i fyrkanter.

Botten



Vill du som är medlem i vår förening, 
Handvävare i Jönköpings län, ägna 
dig åt vävning och lite andra hantverk, 
är du välkommen till vävlokalen. 
Tillsammans planerar vi och sätter 
upp vävar i olika tekniker. 
Temakvällar har vi en gång per 
månad. Alla medlemmar är varmt 
välkomna att delta i verksamheten.

Vi har en arbetsgrupp som består av 
Margareta Hultgren 073-3560150, 
(m.hultgren@hotmail.com) 
Lena Kalbe, 
Birgitta Nilsson 070-6639959 och 
Ann Bergenblad 070-3391640 
som “håller i trådarna” i vävlokalen.

Aktiv deltagare betalar 100:-/år 
utöver medlemskapet i Handvävarna. 

Är du intresserad av vävning/våra 
aktiviteter - 
kontakta Margareta Hultgren.
Vill du vara med på vävlokalens 
maillista, så får du kontinuerlig 
information.

Vävlokalen Rosenlund

Planerade aktiviteter 
våren 2018

Samtliga träffar är på torsdagar 
och startar kl 18.00 i vävlokalen på 
Rosenlundsgatan 5 B i Jönköping.

Uppstart/planering: 
18/1, 15/2, 26/4, och 24 /5.

Aktiviteter:
   1/2 Diagonalväv (Helén) 
   1/3 Nyheter från Ingbeth
 12/4 Luffarslöjd
 17/5 Resa till Kinna
   7/6 avslutning med Qigong 
         (Marianne)
 
Övriga torsdagar är arbetsmöten



Kalender våren 2018 Anteckningar

Årsmöte 
IOGT/NTO lokalen 
Vetlanda

Påsklovsvävning
Vetlanda museum

24-23
Mars-April

15-19
Februari

15-19
Februari

15-19
Februari

24
Mars

Smålandsdräll
Utställning
Vetlanda museum

4-5
April

25-26
       Maj

Resa till Danmark

15-19
Februari

28 -29
Apr

Slöjdmarknad i Apladalen
Värnamo

15-19
Februari

20 -22
April

Riksårsmöte 
Borlänge

15-19
Februari



HANDVÄVARE I JÖNKÖPINGS LÄN
Adresslista till styrelsen 2015-16
Handvävare i Jönköpings län 
PG 656639-2 

Ordförande
Ing-Brith Jonsson
Rosenö 5 
575 91 Eksjö
0381-711 81, 0705-367342
ai-b.jonsson@telia.com

Övriga ledamöter
Anita Bengtsson
Carlforsvägen 8c
531 68 Huskvarna
036-131128, 0709-402935
anitabengtsson@hotmail.com

Kassör
Ewa Nilsson
Ängsholm Bönarp 25
561 91 Huskvarna
036-52095, 0761-935020
skogsnille@gmail.com

Sekreterare/Medlemsregister
AnnMari Turesson
Ekvägen 17
335 93 Åsenhöga
0370-97138, 0738-332222
annmarituresson@spray.se

Lena Gunnarsson
von Essenvägen 11
553 07 Jönköping
036-187055, 0739-932572
lenagunnarsson8@gmail.com

Elisabet Staaf
Carlforsvägen 24
561 38 Huskvarna
036-82124, 0706-381524
best_elst@hotmail.com

Eva Landén
Kultur och utveckling - hemslöjd
Hus B9 - Hemslöjdens Hus
Länssjukhuset Ryhov
55185 Jönköping
036-325995 mob. 0702-267629
eva.landen@rjl.se
www.rjl.se/hemslojd

För att bli medlem 
i Handvävare i Jönköpings 
län skall medlemsavgiften
betalas till Riksföreningens 
BG 5267-9941 eller
PG 480 945 6-9 

Medlemsavgift 275:-, 
Familjemedlem 80:-, 
Ungdom (under 25 år) 100:-

Revisorer
Sven Johansson 
Kerstin Larsson
Karin Schön revisorssuppl./hemsida
Valberedning   
Ingbeth Stenvall,
Eva Rosell 
Catharina Åstrand

www.riksvav.se

(gäller endast aktiviteter i länsföreningen)
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