Gotlands Vävare hösten 2019
Lördagen 28 september
Träff om temat dynor med Birgitta Nygren
Hur går det med dynorna?
Jag har gjort ett första försök. En dyna vävd i tvist med trasor i en mattvarp.
På efsingarna. Svart och gul. Med frans på sidorna. Lagom för en trädgårdsstol.
Den skulle bli så bra. Det blev den inte – för mig. Den har nu vandrat vidare till en
skolloppis i Norge och förhoppningsvis inbringat några kronor till skolorkestern.
– Dags att ta nya tag! Styra upp tankarna och idéerna lite bättre.
– Få med både skärvor och textilprover. Förbättra förslagen, förnya formerna.
– Fylla på med den inspiration som några av er hämtade under vårens utflykt.
– Fundera på solvning och sked.
– Men framförallt – stämma av med varandra. Hur långt har du kommit?
– Ännu inte börjat, på skissplanet, i vävstolen, framme vid montering, klar…
– Kom och berätta, jag har lovat samordna!
Birgitta
Plats: ABF-huset
Tid: kl 13-16
Anmälan till Britt Marie Engelbrecht Eriksson
engelbrecht.eriksson@telia.com eller tel 070 0905681
Anmälan är inte obligatorisk, men det är bra för oss att veta hur många som kommer.

Lördagen den 12 oktober
Fläta säv med Erik Wessely
Man får välja att fläta ett karottunderlägg, en liten
burk eller väska av säv eller kaveldun, se bild. Är man
flink i fingrarna kan man göra fler saker. Materialet är
torkade och sedan uppblötta strån. Man behöver ta
med sig en liten sax.
Kursen kan vara minst 4 och max 7 personer.
Pris 300 kr, betalas efter kursen, kontant eller swisch.
Materialet ingår.
Välkomna!
Erik och Kerstin Wessely
tel Erik : 076-276 45 74
Plats: hemma hos oss i Havdhem.
Tid: kl 10-17. Med pauser för fika och lunch. Någon sorts knytis. Kom gärna med förslag
på vad du vill ta med, och skriv om du har speciella krav (vegetariskt, laktosfri eller dylikt)
Anmälan direkt till mig, wesselyerik@gmail.com senast 10/9.
Med bekräftelsen skickar jag vägbeskrivning och förslag på matordning.

Lördagen den 23 november
Väva kanter med Åsa Martinsson
En liten bandgrind kan man använda till mycket
– Väva förstärkningskanter på ett plagg, t.ex vid knapphål
– Väva samman två tyger, en dekorativ "söm" på ett plagg
– En börs att ha viktiga saker i, t.ex. mobiltelefonen
– Smala snoddar och band
Under eftermiddagen prövar vi lite olika saker. Den som vill
kan göra en liten börs. Det kommer att finnas lämpligt tyg och
garn att använda och små bandgrindar att låna.
Åsa
Materialkostnad: ca 50 kr beroende på vad ni vill göra.
Plats: ABF-huset
Tid: kl 13-17
Anmälan senast 16 nov till Åsa Martinsson aa.martinsson@m-e.se eller
0498 28 41 42

Lördagen den 25 januari 2020
Vi börjar året med en biblioteksträff i Klintehamn
Bibliotekarien Isabelle Wårfors tar emot oss.
– Vad har biblioteket för litteratur, som är intressant för oss?
– Hur söker man i katalogerna?
– Finns ytterligare litteratur i magasin?
– Vilka möjlighet finns till fjärrlån, utan avgift eller med avgift?
– Ta med din viktigaste eller mest älskade vävbok.
Inger
Plats: Biblioteket i Klintehamn
Tid: kl 12
Anmälan senast måndagen den 18 jan till Inger Fosdal Tevebring, 070 7330717 eller
fosdal.tevebring@bredband.net.

Återkommande träffar
Vävanalys i Visby – Alla är välkomna.
I Visby möts vi 2/9,16/9, 30/9, 14/10, 28/10, och 11/11 på ABF-huset kl 18.
Kontakt: Randy Sklaver knitforpeace@yahoo.com eller 070 863 14 12
Vävanalys i Hemse
Vävanalys i Hemse välkomnar nya deltagare.
Första mötet planeras till 19/9 kl 16.00 på Folkhögskolan (Textillinjen)
Kontakt: Britt Marie Engelbrecht Eriksson
engelbrecht.eriksson@telia.com eller telefon 070 0905681.
Spinnträffarna fortsätter under våren hos Inna Lindner i Öja.
Vi ses en gång i månaden. Kontakta Inna via mail om du är intresserad att vara med
inna.lindner@telia.com.
Stick- och monteringscirkeln har kommit igång igen. Vi återkommer med plats och tid.
Hälsningar
Styrelsen genom Åsa

