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Detalj av trasrya av Märta Måås Fjätterström



Ing-Briths sida

Tack för Ert stora  
arbete med 30-års jubileet!!

Vi skapade intresse för vävningen och 
vi har fått nya medlemmar.
En av många höjdpunkter var att så 
många kom och firade våra egna 30 år 
den 10 augusti.

2022  
vad har detta året med sig?

• Vävmässa i Halmstad 
• ”Tema 2020 – 2023 Mode VäV”  

M = miljö, V = väv, V = varaktigt.
• Planering för utställningar på 

RÅM 2023 som vår region är värd 
för, Nässjö 21-23 april.

• Resor och andra aktiviteter som  
ni har i vårt medlemsblad.

VÄL MÖTT hälsar styrelsen  
genom Ing-Britt

Du har väl betalt din medlemsavgift? Före 
den 30/1 för att få första nr av Solvögat.

Träffen med garnberäkning var planerad till 

24/1 men är flyttad till hösten pga pandemin.



Handvävarnas 30-årsfirande

Vi firade vårt 30-årsjubileum 
på många orter i länet och fick 
både nya kontakter och med-
lemmar. Framför allt gjorde vi 
reklam för vävningen!

I Rosariet Jönköping

Asecs JönköpingAsecs Jönköping



Drömmen som sprack – 
ofärdiga slöjdföremål

25 april - 24 majVi sätter ljuset på  
i Hemslöjdens Hus:

UFOn har ni väl hört talas om,  
”unfinished objects” eller ofärdiga 
projekt om vi ska försvenska det. De 
ligger där och skräpar, tar plats och 
vill liksom aldrig bli färdiga. Lusten  
har helt tagit slut och du vet inte  
längre varför du ens börjande jobba 
på den där prylen. 
Vill du bli av med dina dåliga samveten? 
Kanske byta till dig någon annans och 
göra det färdigt?!
Torsdagen den 21 april, kl 10-18, kan  
du komma till Hemslöjdens Hus med 
ditt ofärdiga projekt, så får vi med  
det i utställningen. 
Under tiden 25 april - 24 maj kan du 
sedan besöka oss för att se om det 
finns något inlämnat som du hellre vill 
ha, men vi vill att du bokar tid för ditt 
besök, se telefon och e-post till Eva 
Landén på sista sidan. Du lägger en 
intresseanmälan på ditt önskade nya 
projekt och 
tisdagen den 24 maj kl 14-18 kan du 
komma och byta till dig det du är  
mest sugen på. 
Allt detta kommer att ske om inte 
pandemin sätter käppar i hjulet!

Välkommen 
till Hemslöjdens Hus

 



Insprirationsträff
inför Riksårsmötet 2023 

 11 april

Det är vår tur att ordna RÅM 2023 
och det blir på Hotell Högland, Nässjö.
Vi önskar få dina tankar o idéer inför 
detta event. Tanken är att vi skall ha:
• workshops
• föreläsning
• utställning

I styrelsen har vi några förslag på  
aktiviteter som: 
• skarvsöm 
• diagonalvävning 
• liten bollkudde

Alla förslag till aktiviteter är välkomna.

Härligt att det vävs kassar till alla 
ombuden på RÅM. Det finns med- 
lemmar som inte väver kassar men 
gärna syr dina vävda.  
Hör av dig till Ing-Brith.
Vi köper in handtag och logga att  
använda till kassarna.

Vi ses till en trevlig och givande 
kväll med många idéer.

Välkomna
Anmälan till  

Ing-Brith senast den 7 april 
Vi bjuder på fika



Väv mattor och prover

inför Riksårsmötet 2023 och till Vävmässan i Halmstad

På vävmässan i Halmstad kommer 
Riksföreningen att ställa ut prover 
i storleken 30x30 där det finns en 
tvättad och en otvättad del av samma 
kvalité. Tanken är att dessa prover 
skall ge inspiration till handvävda 
tyger som kan användas till kläder.

Till Riksårsmötet i Nässjö 2023 kom-
mer vi att behöva både nya mattor i 
egen design och nya mattor som är 
inspirerade av gamla mönster.  
Mattorna skall ställas ut på Eksjö  
museum och därför är det roligt om 
även den gamla mattan visas tillsam-
mans med den nyvävda. 

Har du handvävda kläder som vi 
skulle kunna ha med i en utställning 
under Riksårsmötet? Det kan vara 
både riktigt gamla kläder men även de 
som är ”halvgamla” eller kanske till 
och med nyvävda. Det skulle vara fint 
att ställa ut dem tillsammans.

Hör av dig till någon i styrelsen om du 
har något/några plagg som vi skulle 
kunna ställa ut eller kom på Inspira-
tionsträffen den 11 april då vi pratar 
om olika möjligheter att göra vårt 
riksårsmöte så spännande och roligt 
som möjligt!

Väv och ha roligt!



Kallelse till årsmöte

Vi träffas i Cristina Törns vävstuga  
kl. 10.30 där hon berättar om  
verksamheten.
Det finns gott om utrymme i både 
vävsal och fikarum, som är i en  
före detta industrilokal. 
Efter årmötesförhandlingarna bjuder 
vår förening på kaffe och en smörgås.

 14 maj

Välkommen  
den 14/5 2022 kl. 10.30 
till Brogatans vävstuga 

Brogatan 23 i Anderstorp

Anmälan till Ing-Brith  
senast den 2 maj.



Vill du väva tyg till folkdräkt?

För dräktrådet är det glädjande 
att se hur intresset för dräkt ökar. 
Det har skett en ökning av rulj- 
angsen på begagnatmarknaden  
och många dräkter byter ägare  
där. Vi ser även ett ökat intresse  
för att sy nytt. Här ser vi en poten- 
tiell samarbetsyta med er vävare.
Det finns idag väldigt få att vända 
sig till för den som vill få tyg upp-
vävt. Vi undrar därför om några av 
er skulle vara intresserade av att 
väva dräkttyger. Vi har vävnotor 
och bra inköpsställen vad gäller väv-
garner för den som vill väva tyger. 
Låter detta intressant?!

Kontakta  
Eva Landén 070-226 76 29,  
eva.landen@rjl.se eller  
Ola Depui 073-085 63 54  
ola@depui.se 



Kullaro design och 
Stinsens vävstuga

Vi beöker Stinsens vävstuga som 
startade i mars 1991. Föreningen 
finns representerad med konstväv-
nader på många platser. Från start 
har föreningen hela tiden haft ca 35 
medlemmar. Vi träffar några av dem 
och fikar tillsammans i vävlokallen. 

   7 maj

Kullaro är ett litet familjeföretag 
som sedan 2006 har sin verksamhet i  
Lönsboda i nordöstra Skåne.
Det är här som de unika fyndigheterna 
av diabas finns. Av traktens/ Sveriges 
svarta guld formger och tillverkas 
smycken, heminredning, möbler och 
konst med diabas som signum. Vi får 
se hur brytningen går till och besöker 
butiken och Kullaro Showroom.

Avresa från  Eksjö stn  06.30 
         Aneby gamla macken  07.00     
       Jönköping M3   07.30 
             Värnamo Bredasten 08.40  
Kostnad: 750:-      icke medl 870:- 
I priset ingår: Resa med buss, fika i 
vävstugan, lunch och guidad visning 
hos Kullaro.
Anmälan till Ing-Brith senast den 23/4

Välkomna med på 
denna unika resa



Växtfärgning

Hemslöjdens Hus 
måndagen den 23 maj  kl. 18.00

Välkommen till

23 maj

Vi pratar växtfärgning 
Nu får du som tänkt växtfärga en  
möjlighet att göra det!
Måndagen den 23 maj kl 18 samlas vi 
vid Hemslöjdens Hus för en kväll kring 
växter som går att färga med! Detta 
är en introduktion till den växtfärg-
ningskurs som kommer att genom- 
föras den 11 juni. 
Kerstin Ydreborg blir kvällen ciceron 
och hon kommer att guida oss bland 
växter och färgbad. Denna kväll går vi 
igenom vad du behöver införskaffa  

och ta med till kursen i juni. Du får 
också möjlighet att se vad andra tänker 
göra, kanske att ni kan jobba ihop?! 

Även om du inte tänker delta i  
kursen är du värmt välkommen till 

denna kväll!

Ta med dig egen kaffekorg! 
I möjligaste mån håller vi till utomhus 
i parken vid Hemslöjdens Hus. Enkla 
sittmöjligheter finns, vill du sitta mera 
bekvämt får du ta med en egen stol!



Kurs i växtfärgning

Välkommen till en färgglad kurs.

11 juni

Vi färgar!
Vi testar att färga med blad, växter 
och lavar, mm. Håll grytan kokande 
ute i parken över öppen eld, men 
även på elektriska plattor inne i  
Hemslöjdens Hus.
Kerstin Ydreborg håller i kursen och 
du behöver ta med dig eget garn eller 
ull som du vill färga. Här är det bra om 
du varit med på träffen i maj så att du 
är väl förberedd och får med dig rätt 
saker till kursen.

Kursavgift: 450 kr, avgift för tillbehör 
som alun och vinsten mm, tillkommer 
med en kostnad av ca 50 kr.
Vi kan max vara 10 personer på kursen.

Lördagen den 11 juni  kl 9–17,  
Hemslöjdens Hus.  

Anmäl dig senast 25 maj  
till hemslojd@rjl.se

Handvävare i Jönköpings län och  
Kulturutveckling – hemslöjd 
Region Jönköpings län



Ellen Keys textilier 

Det var ett mycket givande föredrag  
som många medlemmar fick vara med  
om  på Jönköpings läns museum. 
Tina Ignell berättade om Ellen Keys liv  
och bakgrund och om hur orginal- 
textilierna hittades på vinden på Strand. 
Hon analyserade tygerna, valde garner  
för att sedan skicka på färgning till  
Claes Hedström i Kinna. Han lyckades  
få fram exakt rätt nyanser.  
Ingrid Skagerström , Anna Svensstedt  
och Tina har vävt de nya tygerna. En del  
av rekonstruktionerna av broderierna  
har Tina gjort och Elsie Johansson har  
broderat rekonstruktionen av den  
sk. ”Bergmanduken” i vitbroderi.
Tina poängterade att det är viktigt  
inte göra en rekonstruktion på en  
kopia utan att alltid göra den med  
utgångspunkt från orginalet.
Allt detta och mycket mer berättade  
Tina om till Bengt-Arnes fina bilder.
Vi kan bara säga ett stort tack och vi ser 
fram emot de två böcker om textilierna  
på Strand, som kommer till Vävmässan  
i Halmstad 22-24 september 2022.

Rutigt möbeltyg till stolar 
Tv blekt originaltyg, Th provvävar med olika garner. 

Orginalmatta och infärgat garn av kokos till nya mattor

Tina och Bengt-Arne Ignell



Resa till Ellen Keys Strand

Följ med på en resa till Ellen Keys 
Strand. Vi får en guidad visning i det 
vackra huset och får se de nya  
textilierna som Tina Ignell tillsammans 
med textilhantverkare rekonstruerat. 
Efter visningen åker vi vidare till  
Väderstad där vi äter lunch på  
Centralkrogen. 
I kvarteren runt krogen finns många 
trevliga butiker. Vi får tid till att köpa 
fisk och skaldjur, ost och husgeråd, 
goda bakverk samt besöka en mycket 
trevlig byggnadvårdbutik med ett 
stort utbud av varor. 

     2 juli

Avresa från Eksjö kl. 07.15
     Aneby kl. 07.45 
             Jönköping kl.08.15 
Avresa från Väderstad ca kl. 15.00

Pris: 750:- för medlem 870:- icke medl.
I priset ingår: Bussresa, bussfika,  
entré och guidad visning på Strand 
samt lunchbuffé.

Anmälan till Ing-Brith Jonsson   
senast 17/6. 

Välkommen med på resan och 
ta gärna med dina vänner.



Skänkes
Hej!
Vill du ha en vävram med en  
påbörjad flamskväv i. Måtten  
är 80 cm hög, 74cm bred och  
24 cm djup.
Den påbörjade väven är ett  
mönster från Malmöhus läns  
Hemslöjdsförening.  
Skänkes till intresserad.
Finns i Värnamo tel 070-2460965
Hälsningar Marianne 

  väv 2022

Om intresse 
finns kommer 
vi att ordna en 
resa till  
Vävmässan  
i Halmstad.

Anmälan i  
höstens  
medlemsblad.

22-24



Fröknäcke 

1 dl sesamfrö  
4 dl solrosfrö 
1 dl linfrö 
1 dl vallmofrö 
1 dl pumpafrö 
2 msk fiberhusk 
4 dl vatten 
2 msk rapsolja
Flingsalt

Blanda alla frön med fiberhusk. 
Koka upp vatten och olja och häll 
över fröna och rör om.

Lägg 1/3 av massan på ett bakplåts-
papper och lägg ett nytt papper över. 
Kavla ut degen tunt. 
Ta bort det översta pappret. 
Skåra ev. upp rutor i massan. 
Strö över flingsalt. 
Dra över bakplåtspappret med den 
utkavlade massan på en plåt.
Gör på samma sätt med två  
ytterligare delar.
Grädda mitt i ugnen eller alla på en gång 
med varmluft, 150 grader i 30-35 min.
Låt dem svalna på plåten.



HANDVÄVARE I JÖNKÖPINGS LÄN
Adresslista till styrelsen 2021-22
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

Övriga ledamöter

Kassör
Ewa Nilsson
Ängsholm Bönarp 25
561 91 Huskvarna
036-52095, 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
Kulturutveckling
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:-

Hemsida Helen Karlsson
helen.ksson@gmail.com
Revisorer
Kerstin Larsson
Ingbeth Stenvall
Ann Bergenblad  suppl.
Valberedning
Anita Bengtsson
Lotta Albertsson
Stina Möller

www.riksvav.se

Helen Karlsson vice ordf.
Gripenbergsgatan 65
561 36 Huskvarna
0702-759090
helen.ksson@gmail.com
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