hösten
2022

Väv en brosch
Väv tyg
Väv diagonalt

Hej alla vävvänner!
Hoppas att ni har haft en fin sommar!
Men nu behöver vi alla ladda för hösten 22 och våren 23. Eftersom vår
förening ska anordna Riksårsmötet den 21 – 23 april nästa år, så kommer det att bli massor av uppgifter för oss de närmaste månaderna.
Under hösten kommer vi att ordna ett par träffar där vi provar på
ett par av aktiviteterna som vi tänker ha som Workshops på RÅM. Vi
hoppas att många av er kan delta då och att ni kan hjälpa till när det
är dags. Vi behöver många aktiva deltagare till RÅM i Nässjö!
I förra medlemsbladet skrev vi att vi kan ordna en bussresa till vävmässan den 22 – 24 september i Halmstad. Eftersom det inte verkade
finnas något större intresse för det, så beslutade vi på Årsmötet hos
Cristina Thörn i Anderstorp, att det fungerar lika bra att ta sig dit på
egen hand. Så då träffas vi väl där?
Vi vill också tacka för alla fina priser som ni har skänkt till våra lotterier.
Och så hoppas vi att ni väver massor av mattor till vår utställning på
Eksjö Museum. Jag har vävt en – och jag tror att det kan bli en till.
Väl mött på våra kommande aktiviteter!
Styrelsen genom AnnMari Turesson

Förberedelse inför RÅM 12 sept

Vi träffas i Hemslöjdens Hus och
väver broscher i Smålandsdräll.
De skall användas som kännetecken,
vid Riksårsmötet, på oss som är
arrangörer och hjälper till.
Material till broscherna finns i
Hemslöjdens Hus och det finns
flera som hjälper till med hur
broscherna skall vävas.
Under kvällen kommer vi att börja
sammanställa arbetsgrupperna till
RÅM. Därför är det viktigt att så
många som möjligt kommer.

VÄLKOMNA
till
Hemslöjdens Hus
12 september
kl. 18.00
Vi bjuder på fika
Anmälan gärna till Lena Gunnarsson
lenagunnarsson@gmail.com
senast den 10 sept

Väv tyg till lapptäcke

Vi hjälps åt att väva remsor som
sedan sys ihop till ett lapptäcke. När
det är klart skall det bli en vinst i vårt
lotteri under Riksårsmötet.

till inslag, så har vi samma material
och kvalité, vilket gör det lättare att
foga samman remsorna.
Det är viktigt att alla tyger är krympta!

Tanken är att vi väver en eller flera
remsor som är 26 cm breda i skeden.
Färger väljer du efter egen smak. Använd gärna rester som finns i garnlådan. Med bomull 16/2 i varpen och

Den 14:e januari träffas vi
i Hemslödens Hus och då tar du med
tyget du vävt. Under kvällen klipper
vi till delar som skall sys ihop till ett
lapptäcke den 28 januari.

Vävnota till tyget
Varp: Bomullsgarn 16/2
Inslag: Bomullsgarn 16/2
Sked: 70/10 1 - 2
Stad: 2 trådar i solv och rör
2 ggr i varje sida
Skedbredd 26 cm
Trådantal: 364 + 4 stadtrådar
= 368 trådar
Inslagstäthet: ca 14 inslag/cm
Det kan vara enkelt, dubbelt
eller tredubbelt inslag.

Valfri teknik/bindning
Välj vilka färger du vill ha
på varp och inslag. Väv
gärna upp dina rester!
Väv långt eller kort.

Lägg tyget du vävt i
60 gradigt vatten minst
1 timma, så det krymper.

Årsmöte i Anderstorp
Äntligen kunde vi ses för att hålla
vårt årsmöte!
Vi träffades i Anderstorp i Cristina
Thörns Vävstuga den 14 maj 2022.
Cristina hälsade oss välkomna och
berättade om alla sina verksamheter.
Hon driver på fritiden Brogatans
vävstuga i en gammal fabrikslokal centralt i Anderstorp. I de rymliga lokalerna finns gott om plats för de
25 vävstolar som de ca 15 vävstugedeltagarna har till sitt förfogande.
Hon har också ett företag –
”Cristinas Klipp”. Men hon klipper
inte håret på någon som man kan tro,
utan gräs, buskar och träd i olika trädgårdar. Hon klipper också tyger mm
i den syateljé som hon har i samma
fastighet som vävstugan. Hon lagar,
syr upp och syr om kläder och klär
om dynor mm. En mångsysslare i
sann Gnosjöanda.
Vi hade naturligtvis sedvanliga årsmötesförhandlingar och lite information om RÅM 2023 som Handvävare i
Jönköpings län ska anordna i Nässjö.
Vi informerade också om Slöjdmässan i Hjo som vi ska delta i detta
år. Lite fika fick vi ju också så klart!
Vi hade några trevliga timmar hos
Cristina och det märktes på medlemmarna att vi inte har träffats så
mycket den senaste tiden – alla var
väldigt pratglada.

Grytunderlägg

Vi träffas i Hemslöjdens Hus
för att väva grytunderlägg
med diagonalvävsteknik.
Vi väver i olika material och
tjocklekar av garn/snören, makramé-,
jute- och stränggarn till exempel.
Du får gärna ta med eget garn/snöre för att testa. Det behöver vara av
tjockare kvalitet. På bilden är underlägget vävt med makramégarn.
Detta är tänkt som en aktivitet för
deltagarna på Råm 2023.

Vi ordnar fika till en kostnad av 50:-

8 nov

Anmälan gärna till
helen.ksson@gmail.com,
senast den 1:e november

Välkomna

till Hemslöjdens Hus
8 november
kl. 18.00
Ni kan också lämna in
lotterivinster till
Råm 2023 denna kväll

Lapptäcke

14 jan 2023

Vi träffas i Hemslöjdens Hus och då
tar ni med de remsor ni vävt till vårt
gemensamma lapptäcke.
Under kvällen skär/klipper vi till rutor
av remsorna som ni vävt. Sedan
sicksackar vi runt om rutorna, så att
de inte skall fransa upp sig. Har du
inte vävt någon remsa, behövs ändå
din hjälp denna kväll. Vi har flera
symaskiner på plats om du inte har
en egen med dig.
Vi hoppas att detta skall bli en rolig
kväll med många trevliga samtal
medan vi jobbar med lapparna.

VÄLKOMNA
till

Hemslöljdens Hus
kl. 9.30

Föreningen bjuder på
enkel förtäring
Anmälan gärna till
Helen Karlsson
helen.ksson@gmail.com,
senast den 10 jan

Har du en skärplatta med
tillhörande linjal och rullkniv
får du gärna ta med dem.
Är det enkelt för dig att ta
med en symaskin, så får du
gärna ta med den.

Lapptäcke
Vi träffas i Hemslöjdens Hus för att
sy ihop alla rutorna till lapptäcket.
Det vore bra om hela täcket blev
klart, men vi syr så mycket vi hinner.
Vi har flera symaskiner som kan
användas, men ta gärna med en
egen om det är enkelt för dig att
ta med den. En sax är bra om du
tar med dig.
Under kvällen hoppas vi på många
trevliga samtal medan vi jobbar med
lapparna.

VÄLKOMNA
till

Hemslöljdens Hus
kl. 9.30
Föreningen bjuder på
enkel förtäring
Anmälan gärna till
helen.ksson@gmail.com,
senast den 24 jan

Är det enkelt för dig att ta
med en symaskin, så får du
gärna ta med den.

28 jan 2023

Resan till Ellen Keys Strand
Regnet hängde i luften och det blåste
ganska kallt när vi klev av bussen utanför
Ellen Keys Strand. Då smakade det extra
gott att få i sig lite varmt kaffe och en
smörgås. Sedan tog vi oss ner till huset
som ligger en ganska brant sluttning ner
mot Vätterns strand.
Margareta Karlsson, som var vår guide,
hälsade oss välkomna in i huset och berättade
för oss om Ellen Key. Vi fick höra lite om
hennes bakgrund, men mest om hennes
tankar kring sitt hus, som hon lät bygga
ganska sent i livet, dess färgsättning, möbler
och textilier. Det känns som om hon var
mycket ”före” sin tid och hade ett
nytänkande kring sitt boende som håller
än i dag, tycker jag.
Vi fick naturligtvis också se Tina Ignells och
hennes medarbetares fantastiska arbete
med att återskapa textilier som mattor,
gardiner och möbeltyger. Otroligt att det
finns gamla originalvävnader, som de har haft
som förlagor, kvar i gömmorna. De har gjort
ett fantastiskt arbete, och vad jag förstod så
håller de fortfarande på med en del. En stor
eloge till Tina och hennes medarbetare.

Entrén på Strand

Vädret blev lite soligare och varmare medan
vi åkte vidare till Väderstad för att äta lunch
och kanske shoppa lite. Maten smakade bra,
och visst hördes lite prassel av påsar när vi
klev på bussen för att åka söderut igen.
En trevlig resa med Handvävarna, som vanligt!

Ing-Brith serverar bussfika

Slöjdmässan i Hjo 8-10 juli
Efter ett par års uppehåll fylldes åter stadsparken i Hjo, under 3 fina sommardagar, med Mässutställare och besökare. Vi, Handvävare i Jönköpings län,
deltog i år och vi hade en bra, central placering i ett tält nära Kansli och Matservering. Vi hade massor av besökare i tältet och många var intresserade
av bordsvävstolen som vi hade med oss. Några vågade också provväva.
En ung dam satt länge och vävde, och ville nog helst ta med den hem.
Våra lotter gick åt som ”smör i solsken” och alla tog slut. Tack igen för alla
fina vinster och tack till Ingbeth för att hon organiserade lotteriet så bra den
här gången också.
Vi erbjöd som tidigare, barnvävning i ett hörn av tältet. Tyvärr var det inte så
många barn som besökte oss där. Några passade i alla fall på att sitta ner en
stund för att skapa något litet.
Däremot var det massor av vuxna
som var intresserade av alla småsaker
som barnen kunde väva. Det var
säkert många farmödrar, mormödrar,
slöjdlärare och förskollärare som
letade efter något att sysselsätta barnbarn eller elever med. Vi delade
ut massor av våra små häften med
”enkla vävar” till dom och hoppas att
de kan inspirera många barn med det.
Det går ju att sprida ”vävbudskapet”
på flera sätt.
Det kändes fint att vara tillbaka
på Mässan igen och att träffa alla glada
och fantastiskt trevliga människor. Och
den här gången behövde jag inte vada
fram till tältet, utan kom torrskodd fram!

Ing-Briths goda kakor

Ingredienser

Glasyr

4 ägg
4 dl socker
3 dl vetemjöl
6 msk kakao
2 krm salt
1 tsk vaniljsocker
175 g smält smör

75 g smör
1 dl socker
1,5 dl grädde
1 dl ljus sirap
200 g kokos

Vispa ägg och socker.
Rör ner de övriga ingridienserna.
Häll smeten i en pappersklädd
långpanna.
Grädda 10-12 min i 225 grader.

Blanda smör, socker, grädde och
sirap. Koka upp och låt sjuda ett
par minuter under omrörning.
Tillsätt kokos och koka 1 minut.
Bred glasyren över kakan och
grädda ytterligare 10 min tills
kokosen fått fin färg.

Riksårsmöte i Nässjö 2023
2023 är det vi som arrangerar Riksvävarnas årsmöte. Hotell Högland i Nässjö
blir vår centrala punkt med kurser, förhandlingar och mat och logi.
I Nässjö kommer det att hållas kurser i bl.a.diagonalvävning och bollkuddeteknik. Sofia Hagström Möller kommer att hålla ett spännande föredrag om
hur hon forskat bland sin släkts textilier och hur hon inspirerats till skapande av
nya textilier. Det som är extra roligt är att hon har sina rötter i NässjötraktenPå
konstmuseet kommer det att bli en vävutställning.
I Vetlanda kommer museet att visa Sofia Hagström Möllers projekt och arbetet
med de gamla textilierna och vad det resulterat i.
På museet kommer man också att visa gamla mässhakar som är från trakten.
I Eksjö blir det en guidad visning på Aschanska gården. Där finns textilier bevarade och hemmet står orört sedan mycket lång tid tillbaka. På museet visar
vi, Handvävare i Jönköpings län, mattor. Det kan vara nya mattor, riktigt gamla
och unika mattor eller nya mattor inspirerade av gamla. Så nu gäller det att
väva mattor för fullt så vi kan fylla salarna på museet. Mattorna skall hänga där
under mer än en månad, så nu gäller det att väva för fullt!
Fram till riksårsmötet kommer vi att ha flera träffar som finns med här i bladet.
Vi kommer att bilda arbetsgrupper, så att alla uppgifter fördelas på så många
som möjligt. Därför är din medverkan väldigt viktig.
För att få in lite extra pengar till riksårsmötet,
kommer vi att ordna ett lotteri under dagarna.
Därför behöver vi lotterivinster. Har du något
som skulle passa som vinst, är vi tacksamma
om du tar med det till Hemslöjdens Hus vid
någon av våra träffar eller kontaktar någon
i styrelsen.

Väv2022 i Halmstad
Vi gläder oss åt att
VÄV 22 äntligen är
på gång.
Bra för oss, är att vår
bok ”Smålandsdräll”
kommer att säljas
i Riksvävarnas monter!

Vävlokalen Rosenlund
Vill du som är medlem i vår förening,
Handvävare i Jönköpings län, ägna
dig åt vävning och lite andra hantverk,
är du välkommen till vävlokalen.
Tillsammans planerar vi och sätter
upp vävar i olika tekniker. Temakvällar
har vi en gång per månad.

Alla medlemmar är varmt
välkomna att delta
i verksamheten.
Samtliga träffar är på torsdagar och
startar kl 18.00 i vävlokalen på
Rosenlundsgatan 5 b i Jönköping

Hösten 2022
Planering:

25 aug Uppstart efter sommaren
därefter är det planeringsträffar
den 22 sep, 20 okt och 17 nov.

Aktiviteter:

8 sep: Trampuppsättning och kolla
garnkvalitéer med Ingbeth.
6 okt: Xin berättar om sin stickning!
3 nov: Sy kassar till RÅM
1 dec: Avslutning och 10 års jubileum

Har du frågor som gäller aktiviteterna
i vävlokalen kontakta
Ann Bergenblad 070-3391640.

