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Ännu ett år 
med Handvävare i Jönköpings län!

Slöjdmässan i Hjo var välbesökt i 
år igen. Vi hade stor plats i ett tält 

tillsammans med Hemslöjdsfolk.  
Tack till er alla som hjälpte till där! 

 
Vi har haft ett kort besök av 34 glada 
vävare från Dalarna /Västmanland. De 
vävde ett smycke i Smålandsdräll på  
kartongskiva. Dagen därpå skulle de 
vidare till Glimåkra.  

Jag har varit i Nyköping med många 
vävare från vävstugor i Sörmland och 
besökt Stinsens Vävstuga i Älmhult.  
På båda ställena berättade jag om  
Smålandsdräll och vårt arbete med  
boken. Många köpte böcker.

Vi hade försäljning av boken i Glimåkra 
i år igen. Denna gång i samma monter 
som Matt-Seppo. Vi upplevde samar- 
betet som mycket positivt. Med den 
stora försäljningen (112 st) förra året, 
var det stort att sälja 22 böcker i år. Ja, 
denna bok har gett oss många kontakter 
och vävmöten med andra vävare. Vi har 
levererat 200 böcker till Vävmagasinet.  
Försäljningen närmar sig ca 500 böcker.

Styrelsen har diskuterat utskicket av 
vårt medlemsblad. Portokostnaden är 
stor. Därför inbjuder vi er till Skärstads 
hembygdsfest den 16 aug. Där kan alla 
som har möjlighet hämta bladet. Kan 
du inte komma då, skickar vi givetvis 
kalendern hem till dig.

Hoppas du väver många dynor som vi 
får se på vårt årsmöte. Senast 15 juni ska 
det skickas bild mm inför Vävmässan i 
Halmstad, se mer info inne i bladet.

 
Hoppas vi inspirerar DIG med 
vårens aktiviteter!!  

 
Välkomna  

Ing-Brith Jonsson ordf
Glöm inte att betala medlemsavgiften



Resa till Värnamo med fina vävar

Kirstine Packalen med del av Missionskyrkans väv

   Detalj av Vatten

Höstens utflykt gick till Värnamo och vi 
fick en fin visning i det stilla rummet, där 

vävarna Vatten och Eld hänger. Det började 
med temat 2014 som var Knutar i väven.  
Vi hade en egen utställning på Länsmuseet  
i Jönköping. Där påbörjades de 4 vävarna  
Vatten, Eld, Jord och Luft. Alla som ville fick 
vara med och väva. Sedan färdigställdes  
Vatten och Eld vid en träff i Hemslöjdens 
Hus. Eva Landén ordnade med försäljning till 
Regionen  och den 19 september fick vi se dem 
på plats i Värnamo sjukhus.
   Vi fortsatte till Missionskyrkan och efter 
fika berättade Kirstine Packalen om den stora 
vävnaden i koret som hon vävt. Att få höra av 
den som gjort det enorma arbetet var en  
fin upplevelse.



Slöjdmässa i Hjo 10-12 juli 2020

Vi har ansökt om att få vara med 
på Slöjdmässan i Hjo i juli 2020. Vi 

har varit med flera gånger och förra året 
erbjöd vi, många olika möjligheter, att 
få prova på enklare vävning. Resväskans 
alla vävmöjligheter fanns med. Man fick 
prova att väva på kartong, vedträ, väva 
armband m.m. Vi hade också ett stort 
lotteri som var mycket uppskattat och ger 
   

Välkommen 
att anmäla dig till Ing-Brith 0705-367342 

Hoppas du ser fram emot detta! 

Maria och Kerstin i vår monter

oss kontakter med många människor. 
Om vi blir antagna till nästa mässa, 
kommer vi att behöva vinster till vårt 
lotteri. Har du något som skulle passa 
som vinst, får du gärna ta med det till 
någon av våra träffar. Senast den 11 maj 
måste du lämna in dem.
Dessutom behöver vi minst 4 personer 
varje dag som bemannar vår monter.



Anmälan
Anmälan till Elisabet 
Staaf 0706-381524 
best_elst@hotmail.com 
senast den 10 februari
Meddela särskild kost 
och var du vill stiga på 
bussen.
Sen anmälan, i mån av 
plats, till Elisabet

Kostnad
Om vi blir 25 personer 
blir kostnaden 1760 kr 
(icke medlem +100:-). 
Då ingår resa med buss, 
bussfika, hotell, middag 
o frukost och entré till 
Fårfesten.  
Enkelrumstillägg 250kr
Betala till PG 656639-2 
Swish 123-0385104.

Tider.
Eksjö station 06.30
Aneby, torget 07.00
Jkpg 3M  07.30

Välkommen 
med på resan och ta gärna 

med dina vänner

Bilder
https://textilainslag.wordpress.
com/2014/03/01/farfest-i-kil/

https://textilainslag.wordpress.
com/2017/03/06/farfesten-i-kil/

FÅR - the future!
Resa till FÅRfest i Kil

29-1
feb-mars

På söndagen hälsar vi på i en vävstuga i Kristinehamn. 
Vi räknar med att vara tillbaka i Jönköping ca 17.00.





Kallelse till
Årsmöte i Hemslöjdens Hus 

         Härmed kallas du till årsmöte i Hemslöjdens Hus. 
Vi startar med årsmötesförhandlingar.

Ta med den eller de dynor som du vävt och porslinet som inspirerat. 
Vi visar dynorna och skall under dagen välja ut tre av dessa 

som kommer att ställas ut på Riksvävarnas årsmöte i Skellefteå. 
Vi serverar kaffe/te och en god smörgås för 50:-

        Anmälan till Ewa Nilsson senast den 24 mars.

Välkommen 
till Hemslöjdens Hus

kl. 10.00 

28
mars

Ingegerd Tyreskogs dyna



Resa till Stinsens vävstuga
Svarta bergen o Kullaro design

Stinsens vävstuga
Vävstugan är en samlingsplats  
för kreativa människor som  
antingen redan kan, eller som  
vill lära sig, väva.

Stinsens vävstuga startade i mars 
1991. Initiativet togs av några deltaga-

re från Komvux treåriga vävutbildning i 
Älmhult, men idén kläcktes av en man 
som ville att det skulle startas en vävstu-
ga ”så att hans käring hade något att gö-
ra”. Vårt namn kom av Stinsahuset, vårt 
hem i många år. Efter att ha renoverat 
inuti huset kom själva vävarbetet igång

Nu har vi flyttat från Stinsahuset, byggt 
1862, till Blohméhuset–Älmhults första 
skolbyggnad–byggt 1870. Och vi fort-
sätter med devisen att vi håller till i en 
”kulturpärla i centrum”. Föreningen finns 
representerad med konstvävnader på 
många platser i kommunen. Från start 
har föreningen, hela tiden haft ca  
35 medlemmar och 40 vävstolar

Kullaro design och hantverk
”Det som driver oss är den stora 
passionen för form och de starka 
banden till diabas”

Med passion, envishet och diabas 
som grund skapar vi kontrastrika 

och tidlösa former och föremål där vart  
och ett har sitt eget uttryck. Sin egen 
särart. Oftast kombinerat med andra

material, som förhöjer och förskönar på 
ett oväntat sätt. Vår vision är att varje 
smycke, varenda möbel och konstverk 
har en del av vårt hjärta och själ in-
präglad i sig. Timmar, dagar och ibland 
veckor använder vi för att ge diabasen 
den form och känsla som det historiska 
arvet kräver. .

Kullaro är ett litet familjeföretag som 
sedan 2006 har haft sin verksamhet i 
Lönsboda i nordöstra Skåne. Det är  
också här som de unika fyndigheterna  
av diabas finns.

1-2
mars

4
april



Diabas
Diabas är ett komplext 
material och en stor 
utmaning. Vi strävar alltid 
efter att varje produkt tyd-
ligt ska utstråla Kullaros 
identitet där diabas tydligt 
står för vårt signum.

Anmälan
Anmälan till Ing-Brith  
0705-367342  
ai-b.jonsson@telia.com-
senast den 28 mars. 
Meddela särskild kost 
och var du vill stiga på 
bussen.
Sen anmälan till Ing-Brith

Kostnad
700:- för medlem 
775:- för icke medlem
I priset iingår : 
Resa med buss, fika i 
vävlokalen, lunch och be-
sök hos Kullaro design.
Betala till PG 656639-2 
Swish 123-0385104.

Tider
Eksjö station 06.30
Aneby, torget 07.00
Jkpg 3M 07.30

Välkommen 
med på en resa med mycket  

spännande innehåll



”Tankar kring min väv” 
  Vår utställning i Hemslöjdens Hus





Gamla prover – Nya vävar
vi väljer ut några11

maj

Ta med dina gamla vävböcker och tygprover så skall vi välja ut 
vad vi vill jobba vidare med. Ta även med de dynor du vävt till 
utställningen ”Vävda dynor och skärvor i skön förening”. Ta 

även med inspirationsmaterial du använt. Vi hjälps åt att foto-
grafera dem, så att de sedan kan skickas till riksföreningen. 

Förra hösten träffades vi och visade 
och pratade om gamla tygprover som 

finns i handskrivna vävböcker. Flera 
medlemmar hade med sig både böck-
er och prover som var från början av 
1900-talet. Proverna var i tunna kvalitéer 
och i många roliga bindningar. Vi beslu-
tade att vid nästa träff om gamla 

tygprover, välja ut ett eller ett par, som 
vi arbetar vidare med. Tanken är att vi 
med inspiration från proverna skall väva 
bindningen i valfri kvalité och material. 
Det är också helt fritt att välja vad det 
vävda tyget skall användas till. Vi hoppas 
få många olika varianter av samma ut-
gångstyg. Kanske kan det bli en bok ?



och vi fotograferar dynorna
fotograf finns på plats

Vi ses i
 Hemslöjdens Hus 

tisdagen den 11 maj 
kl. 18.00

Har du vävt en eller flera dynor, så 
skall dessa fotograferas för att sedan 

skickas till Charlotte Hellsten-Husman. 
Bilder på dynor och inspirationsmaterial 
skall vara framme före den 15 juni. Då 
kommer en jury att välja ut vilka dynor 
som kommer att visas i Riksvävarnas

monter på Vävmässan VÄV 2020 
i Halmstad.
Vill du ha hjälp med fotograferingen  
så tar du med dina dynor och inspira-
tionsmaterial till denna träff. Vi har 
ordnat så det finns fotograf på plats och 
du får hjälp att ta foton av dina alster.



Hembygdsfest i Kaxholmen 
 Vi säljer handvävt kl. 14-17

Den 16 augusti har Skärstads Hem-
bygdsförening och Rödakorskrets 

hembygdsfest. Det blir mycket aktivite-
ter där (titta gärna på deras hemsida). 
I år deltar vi, Handvävare i Jönköpings 
län, i aktiviteterna. Vi har fått möjlighet 
att ha ett tält, där vi kan sälja vår 
bok ”Smålandsdräll” och 
handvävda alster. Så 
har du något som 
du vävt, som du vill 
sälja, är detta  
ett bra tillfälle.  

16
augusti

Vi ses i
Kaxholmen  

söndagen den  
16 augusti 

Ta med dina vävar  till Museet kl. 13.00, 
så skyltar vi tillsammans och säljer så 
mycket vi kan. 
   Vi kommer att ha med oss  
höstens kalender 2020, som du 
kan hämta i vårt tält.  

Du som inte har möjlighet att 
komma, får givetvis din 

kalender skickad 
som vanligt. På 
detta sätt försöker 

vi spara lite av  
portokostnaden. 



24-26
september

VÄV 2020 i Halmstad
Sök till vävsalong

I samband med VÄV 2020 arrangerar Halmstad konsthall 
i samarbete med Svenska Vävrådet  

en jurybedömd Vävsalong.
Alla vävare boende i Sverige är välkomna att ansöka!

Ansök 1 januari - 30 april 2020 via
www.halmstad.se/vavsalong

Ta chansen att söka till denna utställning som pågår 
26 augusti - 13 oktober



Helens goda glass

Frys
Gärna i mindre formar.
1 portion ca 2 dl. 
Det blir ca 10 st.
         Lycka till 
                   Helen

5 dl Vispad Grädde 36 % eller 40 %
1 Burk (397g) Kondenserad mjölk 
Blanda ihop och tillsätt 
smaksättning

 

          Välj smak
1 tsk vaniljpulver

2,5 msk Kakao +  
0,5 tsk vaniljpulver

Ca 75 g Krossade Polkagris kara-
meller, ev. knivsudd vaniljpulver

2 msk av vardera zest och saft  
av Citron/Lime

Kola smak. Byt ut Kondenserad 
mot Karamelliserad mjölk 
Mosade bär eller frukt, mängden 
får du smaka fram



 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Disktrasa Lina
 i Smålandsdräll

Varp:  Lingarn 16/2 
Inslag:  Lingarn 16/2 
Sked:  50/10  1 - 2
Skedbredd: 31,9 cm
Trådantal: 319 tr.

Gruppind:              Gr I   57 tr
  Gr II  54 tr 
  Gr III    8 tr
  Gr I   81 tr     hela mitten 
                 Gr II  54 tr
                                Gr III    8 tr 
  Gr I  57 tr

Disktrasorna vävde jag till 
Glimåkradagarna 2018, då 
Handvävare i Jönköpings län 
skulle delta med boken och 
vävar i Smålandsdräll. 
Tvätta i 60 grader.
                    Kerstin Larsson

Gr I Gr II 
18 tr solvas 3 ggr

Gr III 
8 tr solvas 1 g

 P
 1 

 P
 2



Vill du som är medlem i vår förening,  
Handvävare i Jönköpings län, ägna 
dig åt vävning och lite andra hant-
verk, är du välkommen till vävlokalen. 
Tillsammans planerar vi och sätter 
upp vävar i olika tekniker. Temakväl-
lar 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 maillis-
ta, så får du kontinuerlig information.

Vävlokalen Rosenlund

Planerade aktiviteter  
våren 2020

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

30 jan  Klippa mattrasor på  
 Catharina Åstrands vis.
27 feb  Optisk (skugg) stickning “work 
 shop” med Maria Gustafsson.
26 mars Xin Ling berättar om  
 sig och Kina.
23 april  Pappersvikning med  
 Helen Karlsson.
28 maj  (eller någon gång i maj när det  
 passar)Resa till Vandalrum mm.
4 juni  Sommaravslutning på Rosariet/ 
 vid regn i vävlokalen.

Planering:
13 feb, 12 mars, 16 april, 7 maj.
övriga torsdagar arbetsmöten



Kalender vår 2020 Anteckningar

Fotografering av dynor och 
Gamla prover-Nya vävar
Hemslöjdens Hus

VÄV 2020
Vävmässa i Halmstad

16
Augusti

Hembygdsfest i Kaxholmen 
Vi deltar med att sälja 
handvävt och böcker

24-26
September

11
Maj

4
April

Stinsens vävstuga och
Kullaro design
Resa till Älmhult

Årsmöte
kl. 10.00
Hemslöjdens Hus

28
Mars

FÅR-the Future 
Resa till Fårfesten i Kil
 

GLÖM INTE ATT BETALA  MEDLEMSAVGIFTEN 
Kasta inbetalningskortet om du redan betalt!

29 feb-
     1 mars

Riksårsmöte i 
Skellefteå den 
24 – 26 april 2020.



HANDVÄVARE I JÖNKÖPINGS LÄN
Adresslista till styrelsen 2020
Handvävare i Jönköpings län 
PG 656639-2     Swish 123-0385104

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

Hemsida, vice ordf.
Helen Karlsson
Gripenbergsgatan 64
561 36 Huskvarna
070-2759090
helen.ksson@gmail.com

Övriga ledamöter

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

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

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

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

Eva Landén
Kultur och utveckling - hemslöjd
Hus B9 - Hemslöjdens Hus
Länssjukhuset Ryhov
55185 Jönköping
010-2425995 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
Kerstin Larsson
Ingbeth Stenvall
Ann Bergenblad  suppl. 

Valberedning
Catharina Åstrand
Marianne Olsson
Anita Bengtsson

www.riksvav.se

(gäller endast aktiviteter i länsföreningen)
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