
Välkommen till Gräsmyr  
och  

sommarkursen i vävning! 
 

 

En grundkurs i vävning där du lär dig det viktigaste för att kunna fortsätta att utforska vävningen på 

egen hand. 

Sommarens vävkurs kan ta emot max 8 deltagare.  

 

I vävstugan finns förutom vanliga vävstolar även två olika Damastvävstolar. Förhoppningsvis hinner vi 

starta igång vävar i dem innan kursen så att ni får se hur det går till att väva damast.  

Jag som håller i kursen heter Helena Löfqvist Sjöström och har flerårig erfarenhet av vävning både 

som lärare på folkhögskola och enstaka inhopp vid Umeå Universitet 

Kursstart måndag 1 augusti kl 9.00.   

Kursavslut fredag 5 augusti kl 14.00 

Vad hinner du väva? 

Under en veckokurs hinner du inte med att väva något större alster utan får inrikta dig på en egen 

mindre väv beroende på dina förkunskaper. 

Ifall du känner dig som en nybörjare, föreslår jag att du sätter upp och väver en gästhandduk där varp 

och inslag kan vara något grövre än en vanlig kökshandduk. Mitt förslag är att varpen blir i Cottolin 

22/2 eller i bomullsgarn 8/2. Det är bra ifall du tänkt ut en randning på det du vill väva. Använd max 

tre färger. Ifall du hellre vill väva en trasmatta eller något annan enklare väv så är det helt ok. Ifall du 

har större kunskaper och vill väva något specifikt går det också bra. 

Garn och material 

I lokalen finns en hel del vävgarner som ni får använda er av så jag hoppas att det finns färger som 

kan passa alla. Ifall du har eget garn kan du ta med det, men kursavgiften är densamma. 

Kursupplägg 

Allt eftersom förberedelserna och de olika momenten växer fram gör vi korta avbrott för 

teorikunskaper både praktiska och teoretiska i pappersform. Mitt mål är att ni när veckan är slut har 

hunnit räkna ut, varpa och sätta upp er egen väv.  Ni bör även ha lärt er hur man läser ett vävmönster 

och hur tramporna och skaften samarbetar för att kunna väva olika tekniker. Ifall ni inte hinner väva 

färdigt innan kursen är slut finns det möjlighet att väva klart senare under augusti.  

Lunch och fika 

I lokalen finns en enklare köksavdelning med kallt vatten, vattenkokare och mikro. Ta med egen 

lunchlåda, mugg och bestick. Möjlighet att ställa in i kylskåp finns i närheten. 

Toalett 



Det finns inte någon toalett i lokalen, men det finns en toa-hink i en avskild del av ladugården eller så 

kan ni gå till ett närbeläget hus. 

Kursavgift  

Kursavgiften 2250 kr betalas in när jag med säkerhet vet att kursen blir av. 

Kursledare och anmälan, senast 23 juni 

Helena Löfqvist Sjöström, 070-68 38 867, helena@hantverkstad.se 

Uppge namn, mailadress och telefonnummer. 

Kursen är ett samarrangemang mellan Helenas Hantverkstad och Gertrud Lindgrens slöjd- och 

hantverksstiftelse, Gertrudgården. Lokalen ligger i Gräsmyr, Nordmaling, ca 5 mil söder om Umeå.  

Möjlighet till boende i Gräsmyr kan eventuellt ordnas. 

 

Försäkring 

Se över din hemförsäkring så att den täcker ev skador. 

Övrig information gällande kursen och vägbeskrivning skickas ut senare. 

 

 

Välkommen med din anmälan! 

/Helena 
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