
Välkommen  
till vårens aktiviteter
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Vi ser fram emot 2019 med mycket VÄV. 

2018 har satt sina spår inom vävningen som kommer att bestå länge.
Vår bok SMÅLANDSDRÄLL har sålts i många exemplar. Vem kunde ana detta
när vi började arbetet med den och temat Mångfald. Första tanken, får vi så 
många vävar så det kan bli en bok? Nästa fråga var - ska vi våga beställa 50 
exemplar till årsmötet? Vi skickar en hälsning till vårt tryckeri som alltid ställt upp 
med kort varsel, en gång från torsdag em och klart till fredag em.
Vävmagasinet har sålt vår bok till många länder men även till skolor och 
vävstugor. Många kommentarer har vi fått från köpare, t.ex. “Smålandsdräll 
har jag aldrig hört talas om”,“Verkar intressant” och  “Nu får vi ny energi i vår 
vävstuga”.

Vårt nya tema, VÄVDA DYNOR O SKÄRVOR I SKÖN FÖRENING, är en utmaning 
att ta tag i! Inspiration får vi av porslin, struktur, färger och mönster. Du kan 
avända vad som helst i material, vävning och andra tekniker tillsammans. Till 
stoppning – ta vad du vill.

VÄV OCH HA SKOJ!!!
Vi vill bli fler i Handvävarna och undrar, om du som medlem vill hjälpa oss, att värva nya 
medlemmar? Vi bifogar ett extra programblad som du kan ge till någon som är väv-
intresserad.

VÄL MÖTT 2019
Hälsar  

STYRELSEN genom Ing-Brith

       

Väv och ha skoj



Diagonalväv

Våra kurser i diagonalvävning, som 
startades av Esbjörn Anéer, gör att 
tekniken sprider sig!
Särskilt roligt är det när ungdomar 
intresserar sig. På novemberlovet 
vävde Abbe Örengård en hel filt.



Resan till Tammerfors

Hantverksmässa i Tammerfors, 
34 personer deltog i vår resa som före-
gick med buss och färja. De vackra 
skärgårdarna som vi passerade såg vi 
dock inget av i höstmörkret.
Hantverksmässan höll till i 4 stora idrotts-
hallar i Tammerfors. Det var gott om 
utställare och massor av besökare i 
hallarna. Mycket fint såg vi, snygga 
kläder och smycken i finsk design. En 
del hade satsat på återbruk – bra!
Det var tyvärr inte så mycket vävning. 
Men vi besökte en dam som vävde 
trekanter i en vävram. De blev se-
dan ihopsydda till sköna filtar/sjalar. 
Vi pratade också med en man som 
visade och sålde små och ihopfällbara 
vävstolar. De brukade vara med på 

Folkdräkt från sydvästra Finland
Folkdräkt från sydvästra Finland Diagonalväv i triangel

vävmässor o.dyl. i Sverige berättade 
han. Massor av vackra garner att 
sticka av fanns det också, men tyvärr 
inte så mycket vävgarner. Men jag 
tror inte att någon gick tomhänt från 
mässan.

Ett stort julbord väntade på oss när 
vi kom ombord på färjan inför hem-
färden. Vi åt och drack gott och hade 
trevlig samvaro, och åtminstone jag 
var ganska trött när jag intog sov-
britsen i vår hytt.
Alltid trevligt att vara på resa med 
Handvävarna, och den här gången 
hade vi lyckats få med flera personer 
som inte är våra medlemmar – ännu?
                 AnnMari Turesson



 Resa till Garnfärgeriet
            i Kinna 8

februari

Anmälan senast den 23 januari till Ing-Brith Jonsson via mail i 
första hand ai-b.jonsson@telia.com  eller 0705-367342
Ev. sen anmälan kan göras till Ing-Brith i mån av plats.

Avresa med buss från  åter
07.00    Eksjö  18.00
07.20    Aneby  17.40     
07.50    Huskvarna 17.10     
08.15    Jönköping 16.55
08.40    Bottnaryd 16.30

Vi har förmånen att få en egen 
visning av Garnfärgeriet i Kinna.
Claes Hedström visar och berättar 
om sin teknik för att färga garn.
Därefter åker vi till butiken i Fritsla 
för att kunna köpa garner. Vill du 
förbeställa, går det fint. Bara ange 
BUSSBESÖK 8 februari (0320-482 50).
På hemvägen gör vi ytterligare ett 
stopp med textil anknytning och 
där fikar vi. Ev. tillkommer en 
entréavgift beroende på vilket 
studiebesök vi väljer.
Vi åker med JoRo buss.

Mer information om resan finns på hemsidan 
och vid ev. frågor kontakta Ing-Brith 

Pris
400:-  för medlem i Handvävarna
500:-  för icke medlem
Ev. tillkommer 100:- för en entré-             
      avgift (fråga vid anmälan)

Betalas på bussen med swish eller 
kontanter.

I priset ingår:
Resa med buss, guidad visning, 
lunch och fika.



Dynor och skärvor 
    i skön förening

Som avslutning läste Kathe ett stycke 
ur boken “Sigrids Hemligheter” av 
Karin Wahlberg. Det handlade om 
hur man färgade garn och vävde. 
Texten var extra spännande eftersom 
handlingen utspelade sig år 1026. 
Boken är andra delen och ingår i en 
serie som heter “Släkten”.

Av dynorna som vi väver, väljs några ut som 
kommer att ställas ut på Vävmässan 

i Halmstad 24-26 september 2020 
så

VÄV OCH HA SKOJ!
             

Vid träffen i november hade  
deltagarna tagit med sig 
både vävar och porslin, som 
visades upp. Det gav in-
spiration för temat “Dynor 
och skärvor i skön förening”. 

Alla delade med sig av sina 
tankar och vi fick många bra 
idéer med oss.



Vävdagar i Glimåkra
Vävdagarna i Glimåkra 
hade otroligt många 
besökare och det hade 
vi också vid vår monter.

Vi visade många 
vävnader från vår 
populära bok 
SMÅLANDSDRÄLL och 
sålde många böcker.
Vävstugor, skolor o många 
danskar var bland våra 
köpare.

Kristianstadsbladet gjorde 
reklam för Handvävare i 
Jönköpings län, i fredags-
tidningen.



Vi sätter ljuset på...
Therese Holmgren

Utställning i Hemslöjdens Hus 

23 mars – 23 april 

2019

Kallelse till årsmöte 2019
Hemslöjdens Hus

Lördagen den 23 mars 
kl 10.00 träffas vi i

Hemslöjdens Hus Jönköping
Förhandlingar

 Lunch 
Vernissage av utställningen kl. 13.00

VÄLKOMNA
styrelsen

23
mars

Therese Holmgren visar 
oss sina 1700-talskläder 
i Hemslöjdens Hus

036-52095, 0761-935020 skogsnille@gmail.com
Anmälan till Ewa Nilsson senast 16 mars.

Kostnad 50 kr



Under kursen arbetar vi med att
   Teckna mönster för finnväv
   Prova olika plocktekniker
   Väva prover i finnväv

Kursdagar: 10-12 april
10.00 – 17.00 med 1 timmes 
lunchpaus.
Gruppen träffas vecka 14 och 
sätter upp de varpade flätorna.
Kursavgift:  1200:- (medlem)
                    1400:- (icke medlem)
Materialkostnad tillkommer. 
Möjlighet att väva till den 17/4

Kurs i finnväv
 Värnamo våren 201910-12

April

         Anmälan till AnnMari Turesson senast den 20 mars 
0370-97138 eller 0738-332222   

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 två lager. 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.
Kursen hålls i Marknadsstugan 
i Apladalen i Värnamo.

Lär dig väva finnväv. 



Riksårsmöte i Uppsala

Mer information kommer 
i Solvögat



 Resa till Dalarna
17-19

maj

Anmälan senast den 7 april till  Ing-Brith Jonsson på mail i första 
hand ai-b.jonsson@telia.com  eller 0705-367342

Vi åker till Dalarna och kommer att 
göra många spännande studiebesök.
Bl.a. kommer vi att få en inblick i 
Saorivävning i Siljansnäs med Kirsi 
Frimansson, besöka Nittsjö keramik, 
Zorns textilkammare, Sätergläntan m.m. 
 
Eftersom programmet inte är riktigt klart 
än, kommer mer aktiviteter att 
läggas till. Vi kommer att bo och äta 
middagarna på det anrika hotellet 
Åkerblads i Tällberg.

Mer information om resan på hemsidan 
och vid ev. frågor kontakta Ing-Brith 

Pris
3985:-  för medlem i Handvävarna
4300:-- för icke medlem

I priset ingår:
Resa med buss, 3 st lunch, 2 st 
middag, fika, entréer, boende i 
dubbel- eller enkelrum inkl. frukost.

Priset gäller vid resa med minst 
25 deltagare.

Betalas till PG 656639-2 senast 
den  5 maj   (3700:-/4000:- 
betalas tillbaka vid ev. återbud)

Sätergläntan

Nu har vi en ny resa på gång!
Foto Angelica Brockne



Väv tyg till kläder

Under lördagens kurs fick vi en 
ordentlig genomgång av vad 
man skall tänka på när man 
väver tyger till kläder. Vi fick veta 
hur man väljer material, bindning, 
täthet o beredning. Ja, till och 
med vad man bör tänka på vid 
val av modell till handvävda 
tyger. Gunnel bjöd generöst på 
alla sina kunskaper och erfaren-
heter.

Vi fick se och känna på oändligt 
många  prover i olika material 
och stadier av beredning.  Allt 
mycket åskådligt och lärorikt.

Det var en mycket inspirerande 
dag och vi kan bara säga ett 
stort tack till Gunnel! 
Nu är det bara för oss, som var 
med, att börja väva våra egna              
beklädnadstyger.

Gunnel i handvävd jacka Prover med olika beredningar



Tankar kring min väv
Utställning i Hemslöjdens Hus

Vi vill redan nu flagga 
för vår utställning i 
Hemslöjdens Hus.
 
Under en månad ställer vi Hand-
vävare ut våra vävar. Du kan 
lämna in tre helt valfria vävar. 

Välj  färg 
 material
 teknik
 bindning  
 montering 
 som passar dig. 

Väv nytt eller ta något du vävt, 
som redan finns i gömmorna. 

Vi vill att du skriver ner 
dina tankar, ett par rader, 
kring varje väv du lämnar in. 

Vi återkommer i nästa kalender, 
med information om tider för 
inlämning av vävarna till 
Hemslöjdens Hus m.m.

14-15
sept - okt

VÄV OCH HA SKOJ!!! Från mässan i Tammerfors

Från mässan i Tammerfors



Visst minns ni vävarna 
som vävdes i stora ramar 
under utställningen 
Knutar i väven på 
Jönköpings läns museum, 
men vad hände sen? 
Jo två av vävarna vävdes 
klart och såldes till Region 
Jönköpings län. En tid blev 
de liggande på vänt hos 
bild och form/gestaltning, 
som bland annat ansvarar 
för utsmyckningsuppdrag 
i regionens fastigheter. 
Men så hände det! 
I början av december 
2018 nyinvigdes ett 
meditations- och böne-
rum på Värnamo sjukhus, 
där vävarna nu har fått 
sin placering. 
Kul tycker vi!!

Eld och vatten har fått ett hem!

Eva Landén



Vävtips

Det är alltid trevligt att dra på väv tillsammans. Händer det att du inte har 
någon som kan hjälpa dig, går det bra att dra på väven själv.
Anvävnd lika tunga vattendunkar att hänga i flätorna, två brädor med en 
stång som varpen går över. Sedan är det bara att sätta igång.
Vill du testa tillsammans med erfarna pådragare, kolla med vävlokalen när de 
skall dra på med dunkar nästa gång.

Dra på väven själv.

Handvävarnas vävlokal
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