Medlemsblad

D

enna vår blev ju inte riktigt som planerat och under
rådande omständigheter är det svårt att sia om hur
framtiden blir. Styrelsen hoppas dock att ni inte tappar
modet utan fortsätter att väva som innan!
Därför kommer detta medlemsbrev redan nu, med lite
inspiration inför framtida projekt, så att vi är rustade för
att ta oss an nya teman och utmaningar inför framtiden.

Sjal Kerstin Larsson

2020

”Gamla tekniker”

inspiration för vävningen

Att få väva tillsammans och kunna visa varandra vad vi har vävt blir ju lite
svårare nu när vi inte har kunnat genomföra de träffar som planerats. Det
finns dock ingenting som hindrar oss från att ändå hålla kontakten och
inspirera varandra, fast det måste ske på ett lite annorlunda vis.
Ta kontakt med någon annan av våra medlemmar och gör ett provvävningsprojekt tillsammans! Behöver du hjälp med att hitta en vävkompis, kontakta
Ing-Brith 0705-36 73 42 eller AnnMari 0738-33 22 22.
När du hittat någon att jobba ihop med, pratar ni er samman om vilken
”gammal” teknik ni vill väva. Varje deltagare väljer ett vävgarn var till varp
och varpar till 30 cm bredd, vitsen är att ni ska välja olika. Längden på varpen bör räcka till minst 5 prover, som vart och ett är 30 cm långa. Sätt upp
väven och väv 30 cm med en sorts inslagsgarn, byt sedan till annat och gör
så med hela varpen och du har 5 olika prover.

Så här skulle det kunna se ut:
• Person 1 väljer cottolin 22/2 till varp och väver 5 prover
          med fem olika inslagsgarner, 30 cm av varje.
• Person 2 väljer bomullsgarn 16/2 och väver 5 prover med
         fem olika inslagsgarner, 30 cm av varje.
Viktigt är att du DOKUMENTERAR VARJE PROV före och efter att du
behandlat och tvättat det. Och att du delar med dig till din vävkompis
med bilder, tips och glada tillrop!
När ni är klara har ni förhoppningsvis fått en bra kvalité, eller kanske flera
som går att använda till gardiner, tyg till kläder eller vad vet vi!!! Kanske
också att du fått inspiration, till att välja fler tekniker som du vill provväva!!

Vi i styrelsen hoppas att det finns
många prover, men också färdiga alster, som
vi får se på ÅRSMÖTET i mars 2021.

Från en mycket gammal bok utan namn och årtal

Håll dig uppdaterad om vad som sker i din regionala
förening. På hemsidan www.riksvav.se finns också
en särskild medlemsida som kräver lösenord.
Du hittar inloggningsuppgifter på näst sista sidan i Solvögat,
nr 1/2020, skyttel-20. Vi vill också uppmärksamma er på att
bilderna på första sidan, i juli, kommer från Jönköping.

Riksårsmötet 2023!

Vi har fått ett spännande uppdrag att planera och
anordna Riksårsmötet 2023, någonstans i vårt län!
Vad vi vet idag, kommer temat fram till detta möte,
att vara ”Bärbart – Kläder”.

FLYTTADE ARRANGEMANG

Sommaren och hösten 2020 kommer att se annorlunda ut, följande
arrangemang är inställda eller flyttade:

• Slöjdmässan Hjo, blir den 9-11 juli 2021
• Vi deltar inte på Skärstads Hembygdsfest, Kaxholmen 16 augusti     
(den är i skrivande stund inte inställd).
• Väv 2020 i Halmstad, blir den 23-25 september 2021.
• Vävsalong Halmstad konsthall är också flyttad till 2021.

Vi fortsätter att arbeta utifrån våra teman och tack vare att det
mesta satts på paus under 2020 har vi fått ytterligare ett år på
oss att jobba med temat ”Dynor och skärvor i skön förening”.

Var rädd om dig! Hälsningar från Styrelsen
BETATALA DIN MEDLEMSAVGIFT för 2021 Medlemsavgift 275kr
Familjemedlem 80kr
SENAST 31 december 2020.
BG 5267 – 9941 eller PG 4802 945 6 – 9
Ungdom (under 25 år) 100kr

