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Vi ﬁrar 30 år som förening

T

änk så många trådar vi
använt till vävnader
under dessa år och kommer
att använda framöver.

Vi har ett tiotal personer som varit
medlemmar underalla dessa år. En
liten present till er – föreningen
bjuder på 2022-årsavgift, dvs ett år
gratis till er.
Det är mycket positivt att så många
medlemmar arbetar för ak�viteter
under jubileet i höst.

Vi kommer att synas
över hela länet.

Vi arbetar vidare med dessa ledord:

GLÄDJE
GEMENSKAP
KUNSKAP
KVALITET

30-års jubileum
för Handvävare i
Jönköpings län
V� ������� den 10 augusti till en kväll med
trevlig samvaro hemma hos Ing-Brith i Rosenö.
Det ﬁnns gott om plats ute och vi kan prata
vävning och kanske påminna varandra om
alla roliga vävaktiviteter som vi varit med om.
V� ������ �� en god smörgås, bakelse, kaﬀe o
te och under kvällen kommer en överraskning.
ANMÄLAN SENAST
2 augusti, till Ing-Brith
När
10 augusti
Tid
kl. 18.00
Var
Rosenö 5, Eksjö

Meddela specialkost.

T� ��� den ram eller gärna
ﬂera som du vävt till installationen på Aces.
H���� ���������� om
träﬀen den 2X november.

VÄLKOMNA

Väv en färg
i sommar
En av platserna vi är på vid
30-årsjubiléet den 28-29 aug.
är Aces. För att förverkliga
den behöver vi Din hjälp.
Vi skall göra en installation som
består av ramar i regnbågens
olika färger, eftersom denna helg
sammanfaller med avslutningen
av Prideveckan. Vi följer jubileets
tema Glädje - Gemenskap Kunskap - Kvalitet.
MATERIAL
Väv gärna med grova garner, trasor,
plastremsor, blanka snören mm.
FÄRGER
Vi använder oss av prideﬂaggans
färger RÖTT, ORANGE, GULT,
GRÖNT, BLÅTT och VIOLETT,
bara en färg per ram. Eftersom
det är viktigt att alla färger blir
representerade vill vi att du
kontaktar Ing-Brith och berättar
vilken färg du önskar väva med i
din ram.
RAMAR
Vi väver i de ramar vi har. Storlek
och form är valfri. Har du en
ﬂamskram går det ﬁnt att använda
den. Saknar du ram kan man köpa
en ﬂamskram eller tavelram på
Second Hand t.ex.

N� ������ �� att ni alla ställer upp
och väver i en eller ﬂera ramar,
som vi kan montera samman till
ett enormt stort och färgglatt
konstverk.
J� ���� ����� desto större
konstverk och vi vill ju synas!

VÄV I SOMMAR OCH
HA ROLIGT
Inlämning 10 aug vid träﬀen eller
till Eva Landén i Hemslöjdens Hus

Handvävare i Jönköpings län

ﬁrar 30-år

på följande platser
Marknadsstugan Apladalen, Värnamo
Kom o prova på vävning, barnvävning
28 - 29 aug
11 – 15 lö – sö
Eksjö Museum, Torkladan
Utställning med vävda alster
24 - 31 aug
10 – 18 må– fr
10 – 15 lö – sö
Västragårdens loge, Stora Hornsved, Ingatorp
Väv som på Emils tid
28 - 29 aug
11 – 15 lö – sö
info http://vavsommar.blogspot.com
Brogatans Vävstuga, Brogatan 23, Anderstorp
18 sept Fm Ring Cristina 073-8482524 för info
Hembygdsföreningens Vävlokal, Spinnet, Habo
2 - 10 okt
14 – 17 må– fr
12 – 17 lö – sö
Rosenlunds Rosarium, Huskvarnav. Jönköping
Olika sätt av vävning
28 - 29 aug
11 – 15 lö – sö
Rosenlundsgatans vävare, Rosenlundsgatan 5
(källarlokal)
Vävar och pågående uppsättningar av vävar
28 - 29 aug
11 – 15 lö – sö
Asecs, Jönköping
Kom och väv i västol och ramar
28 - 29 aug
10 -- 18 lö
11 -- 17 sö

VÄLKOMMEN

till aktiviteterna

Garnberäkning

Hur mycket garn behövs till varp och inslag?
Vi träﬀas på Google Meet, digitalt
möte, och går igenom garner
i olika material och grovlekar.
Garnnumreringen är grunden när
man räknar ut hur mycket varprespektive inslagsgarn man behöver
till sin kommande väv.
Eftersom vi täﬀas på Meet önskar vi
en anmälan senast den 12 september,
så vi kan skicka ut en länk i god

tid till mötet. Du anmäler dig till
lenagunnarsson8@gmail.com
Det går ﬁnt att vara med på mötet
via dator, ”padda” eller mobiltelefon
men man måste ha ett Googlekonto.
21 september kl. 18.30
men det går bra a� ansluta från 18.15

Välkommen

Ellen Keys textilier

Foto Bengt Arne Ignell

F��� ��� �� �� ������ ���� �� E���� K��� S�����. Tina Ignell har tillsammans
med textilhantverkare arbetat med att rekonstruera textilierna på Strand för
att arbeta fram en autentisk färgskala som överensstämmer med Ellen Keys
intentioner då hon byggde sitt Strand för över hundra år sedan. Ni får höra om
hur en rekonstruktion görs, hur material kan ersättas med dagens utbud och
om en händelserik dag på Strands vind. En dag som förändrade allt.
Missa inte chansen att höra

Tina Ignell

berätta, visa tygprover och bilder
om arbetet med

Ellen Keys textilier

Kom till Jönköpings läns museum
2 oktober kl. 11.30 röda salen
Foto Bengt Arne Ignell

Varmt Välkomna

Färgkombinationer
Prova material och
färgkombinationer
L���� ���� på pappskiva.
Vi ordnar en träff med
Astrid Skibsteds idéer om
hur du kan testa färgmaterial-kombinationer
och storlekar på färgfält.
E�� ������ ���� att se hur
resultatet kan bli.
Kan användas till flera
olika textila tekniker
ex. vävning och broderier.
Det är ett intressant sätt
att utforska material- och
färgkombinationer.
M������� ��� ������:
Idéer, garn, pappskivor,
sax, målartejp eller
wasabitejp.
T���� ����� ��
Astrid Skibsteds hemsida:
www.astridskibsted.dk
Instagram @astridskibsted
P��������� ����� �� på
träffen den 10 aug. och vi
informerar om aktiviteten.

Vi träffas i Hemslöjdens
Hus måndagen
den 22 november kl. 18,00
Om det blir ändrade
restriktioner, titta på vår hemsida

VÄLKOMMEN

Moster Ullas rabarberkaka

175 grader ca 45 min.
2 ägg och 1,5 dl socker vispas poröst.
Tillsätt 1,5 dl vetemjöl.
Häll smeten i en smord och ev. bröad
form,gärna med avtagbara kanter.
Ansa och skär 3 - 5 stjälkar rabarber i
bitar,och lägg dem över smeten.
Strö 0,5 – 1 dl pärlsocker över och
avsluta med att hyvla ca 50 gr
kylskåpskallt smör,
som läggs överst på kakan.

Servera med vaniljsås, grädde eller
lite glass.
Jag använder lika gärna krusbär i
den här kakan.
Då går det åt ca 4 – 5 dl bär.
AnnMari

Gott och enkelt
till sommarﬁkat

Väv kassar till Riksårsmötet 2023

V�� ���� R���������� skall varje
deltagare få en kasse med information
om mötesdagarna och broschyrer om
Jönköpings län.
Kerstin Larsson och Ing-Brith har
provvävt SMÅLANDSDRÄLL och vi
tycker att det är ett lämpligt tillfälle
att visa vår ”egen” teknik i kassarna
till alla handvävare som kommer.

KERSTIN HAR ANVÄNT
Varp: Cottolin 22/2 och
bomullsgarn 16/2
Inslag: Tissolin el Cottolin
Sked: 65/10,
1 tr cottolin + 1 tr bomull i solv och sked
Solvas som blå kassen i boken
Smålandsdräll
Skedbredd: Bör vara minst 42 cm

Varpa upp dina gamla cottolinrester
och väv en valfri längd tyg till RÅM-kassar
Vill du inte sy kassarna själv har vi ﬂera som gärna gör detta.
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Gruppindelning, solvning och trampordning till Ing-Briths väskor
I��-B���� ��� ������
Varp: Cottolin 22/2
Inslag: Enkelt 1 cm till fåll och
därefter dubbelt cottolin
Sked: 60/10
1–2
Skedbredd: 42,6 cm
Inslagstäthet: Ca 5 – 6 insl/cm
Trådantal: 514 tr.

Väv till varje kasse:
1 cm med enkelt cottolin
37 cm med dubbelt
1 cm enkelt

Lägg det vävda tyget i 60 graders
vatten minst en timma.
Väven blir till framsida och en annat
tyg används till baksida o handtag.

UTSTÄLLNING
24 – 29 augus�
I Torkladan Eksjö Museum.
Till denna behöver vi vävnader,
tag med en vävnad �ll den här
kvällen. Om du inte kan komma
den 10 aug, ring Ing-Brith.
Vävnaden ska vara märkt med
de�a, fastsy� på framsidan.
Teknik
Material
Väverska
Privat eller pris

HANDVÄVARE I JÖNKÖPINGS LÄN
Adresslista till styrelsen 2020-21
Handvävare i Jönköpings län
PG 656639-2

(gäller endast aktiviteter i länsföreningen)

Ordförande
Ing-Brith Jonsson
Rosenö 5
575 91 Eksjö
0705-367342
ai-b.jonsson@telia.com
Sekreterare/Medlemsregister
AnnMari Turesson
Ekvägen 17
335 93 Åsenhöga
0370-97138, 0738-332222
annmarituresson@gmail.com
Kassör
Ewa Nilsson
Ängsholm Bönarp 25
561 91 Huskvarna
036-52095, 0761-935020
skogsnille@gmail.com
Övriga ledamöter
Elisabet Staaf
Carlforsvägen 24
561 38 Huskvarna
036-82124, 0706-381524
best_elst@hotmail.com

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:-

Helen Karlsson vice ordf.
Gripenbergsgatan 65
561 36 Huskvarna
0702-759090
helen.ksson@gmail.com
Lena Gunnarsson
von Essenvägen 11
553 07 Jönköping
036-187055, 0739-932572
lenagunnarsson8@gmail.com
Eva Landén
Kultur och utveckling - hemslöjd
Hus B9 - Hemslöjdens Hus
Länssjukhuset Ryhov
55 185 Jönköping
010-2425995 mob. 0702-267629
eva.landen@rjl.se

www.rjl.se/hemslojd

Hemsida Helen Karlsson
helen.ksson@gmail.com
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