
 

    Verksamhetsplan för Handvävarna  

       i Dalarna-Västmanland 2019  

 

 

19 januari Rosengång i praktiken. Först provar vi att rita mönster på papper för olika sorters 

solvning av rosengång, sedan testar vi att väva på vävstol. En heldag för både dig som 

känner dig osäker på hur rosengång fungerar och för dig som kan men vill prova andra 

solvningar av rosengång. Vi håller till i Ateljé Vävglädjes lokaler i Sunnansjö, vi börjar kl 

10 och slutar vid 16. Fika och lunch ingår. Pris: 400 kr – max 12 personer. 

9 februari Daldrällens intåg i Dalarna. Erik Thorell, tidigare chef för Skansens textilkammare, 

berättar om vad bomullsspinningen i Dalarna under 1700- och 1800-talen förde med 

sig i form av textila tekniker och redskap. Plats: Domnarvsgården, Borlänge. Tid: 14-

16 ca. Pris: 100 kr inkl fika. 

23 februari Färga din varp eller garn. Vi träffas hos Åsa i Blötbergsboden för att prova på att bland 

annat kallfärga ullgarn. Tid 10-15. Pris: 350 kr inkl lunch och fika. Kostnad för garn 

tillkommer om du inte tar med eget. Max 15 personer. 

 

3 mars Dagsresa till Fårfesten i Kil. Vi åker i hyrd buss för att besöka den 

populära och trevlig Fårfesten i Kil. Pris: 400 kr inkl inträde om vi är 

20 personer. Läs mer om Fårfesten i Kil på www.farfestenikil.se 

16 mars Ellen och hennes vävar. Ellen von Zeipel (född 1925) har vävt och sysslat med 

hantverk i hela sitt liv. Trots att synen inte är densamma så skapar hon fortfarande, 

det senaste är ett trettiotal stolsdynor som hon klippt och sytt av spillbitar av tovad ull. 

Kom och träffa Ellen och se hennes stolsdynor och ett urval av hennes vävar i 

Domnarvsgården, Borlänge, kl 10.00-12.00. 

16 mars Årsmöte + Årets vävare + Mitt liv med trasor. Årets årsmöte äger rum i 

Domnarvsgården, Borlänge. Vi börjar med gemensam lunch kl 12. 

Årsmötesförhandlingarna startar kl 13 och efter dem kommer vi att utse vår regions 

allra första Årets vävare. Kl 14 cirka tar Monica Hallén över och berättar om sitt liv 

med trasor. Pris: 100 kr om du vill äta lunch. Annars kostnadsfritt. 

 

 

 



23 mars Dagstur till Gävle med besök och guidad visning av de två textila utställningarna på 

länsmuseet. Det finns dels en utställning med textilier från Hedvig Ulfsparres samling: 

Smaken & Kapitalet, dels Textila mönster och tekniker. Pris: Guidad visning inkl lättare 

lunch på museet 150 kr/person. Max 30 personer. För att göra det enkelt samåker vi i 

bil. Anmäl senast 25 februari! 

5-7 april Riksårsmötet 2019 arrangeras av Upplands-Sörmlands Vävare i Uppsala. Se Solvögat 

nr 4 2018 samt på www.riksvav.se för fullständigt program och anmälan. 

4 maj Brickbandsvävning med Louise på Spångmurs. Prova på brickvävning eller olika 

bandvävningstekniker. Louise visar och berättar om band och bandvävningstekniker. 

Redskap och garner finns men de som har eget får givetvis ta med det. Vi är i SSABs 

lokaler i Östra porten, Borlänge kl 10-16. Pris: 500 kr inkl en materialsats. Ta med egen 

lunch. Max 12 personer. 

 

25 maj Vi drar till Hälsingland. Heldagstur med hyrd buss med besök och guidad visning  

hälsingegården Erik-Anders i  Söderala samt Växbo lin. Världsarvsgården Erik-Anders 

ligger efter den slingrande byvägen Asta i Söderala socken och har en herrgårdslik 

arkitektur. Inne i huset ligger rummen i hela två rader och här finns en pampig festsal 

på övervåningen med imponerande bredd. Gården visar prov på inredningar från flera 

epoker, från 1850 - 1950. Pris : 500 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar. 

Bussen utgår från Borlänge och stannar i Falun. 

 

14-16 juni Ryavävning hela helgen. Med kunniga Åsa Viksten Strömbom som lärare djupdyker vi i 

ryavävningens värld. Det blir både teori och praktik. Kursen, som genomförs hos Kirsi 

Frimanson i Siljansnäs, börjar vid lunch på fredagen och slutar på söndag eftermiddag. 

Max 10 personer. Priset är inte klart ännu. 

 

 

 

30 aug-1 sep Plattvävning på längden och tvären. Lär dig mer om plattvävning, både teori och 

praktik med Åsa Viksten Strömbom som lärare. Detta är en helgkurs som startar vid 

lunch på fredagen och avslutas på söndageftermiddag. Max 12 personer. Pris är inte 

klart ännu.  

7 september Trasmattans dag. För tredje gången firar vi Trasmattans dag på Gammelgården i 

Borlänge kl 11-15. Arrangemanget genomförs i samarbete med Tunabygdens 

Hembygdsförening. Det blir utställning med omröstning av den vackraste trasmattan, 

försäljning och öppna stugor. Fri entré. 

http://www.riksvav.se/


21 september Montera din väv på skinn – del 1. Ulla Berglund Brasch lär ut hur man monterar sin 

väv på skinn för att göra en kudde eller dyna. Det blir enskild rådgivning varför det finns 

plats för max tio personer. Plats: Domnarvsgården, Borlänge, kl 10-16. Pris: 500 kr inkl 

lunch. Kostnad för skinn tillkommer om du inte har eget.  

5 oktober Montera din väv på skinn – del 2. Ulla Berglund Brasch lär ut hur man 

monterar sin väv på skinn för att göra en kudde eller dyna. Det blir enskild rådgivning 

varför det finns plats för max tio personer. Plats: Domnarvsgården, Borlänge, kl 10-16. 

Pris: 500 kr inkl lunch. Kostnad för skinn tillkommer om du inte har eget.  

 

24-26 oktober Vävdagarna i Glimåkra. En tredagar lång resa med två övernattningar där den stora 

höjdpunkten blir en heldag på Vävdagarna i Glimåkra. Men både på vägen dit och hem 

gör vi textila stopp. Avfärd torsdagmorgon från Borlänge. Vi stannar för lunch på 

vägen och ankommer till Eksjö på eftermiddagen där Ing-Brith Jonsson tar emot oss. 

Hos Ing-Brith får vi prova på diagonalvävning i vävram samt väva oss varsitt smycke.Vi 

Övernattar på Hotel Högland i Nässjö där vi äter en tvårättersmiddag. Fredagmorgon 

åker vi till Glimåkra där vi besöker Vävdagarna som har arrangerats sedan 1980-talet. 

Där finns både utställningar och försäljning av vävmaterial. Halvfem lämnar vi 

Glimåkra och åker till Jönköping där vi övernattar på Grand Hotel och äter en middag. 

På lördagmorgon reser vi norrut men gör ett stopp i Vadstena där vi får en guidad 

visning på Vadstena Spetsmuseum. Kanske hinner vi med ett besök i den vackra 

klosterkyrkan innan vi äter lunch och sedan åker hem till Dalarna igen. Pris: cirka 3000 

kr/person. Max 50 personer. Bussen utgår från Borlänge och stannar i Ludvika på 

vägen. 

November Någongång i november besöker vi Västerås konstmuseum och utställningen med verk 

av textilkonstnären Kristina Müntzig. Mer information kommer efter sommaren. 

 Föreläsning om Vävnätet Dalarnas resa till Japan i april. Mer info kommer. 

24 november Adventsfika. Vi träffas någonstans i vår region för att runda av året och blicka fram 

mot det nya. Plats och tid meddelas efter sommaren. 

 

 

 

18 juni-2 september 2020 Mångfald i väven: Rosengång. Vår egen utställning från temat vi jobbat 

med sedan hösten 2018 blir i den stora utställningshallen i Borlänge bibliotek.  
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