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Ett Gott Nytt Vävår till er alla vävvänner!

Ja, tiden går fort. Nu har vi pratat 
om Riksårsmötet (RÅM) säkert i ett 
och ett halvt år och nu i mitten av 
januari är hela programmet ute på nä-
tet. Många träffar har vi haft med de  
aktiviteter som vi tänkt som work- 
shops och det blir ytterligare en med 
Hooky, i februari.
Många meter har också vävts till vårt 
planerade läpptäcke, som skall bli pris 
i ett av lotterierna på RÅM. Det ska bli 
spännande att ses i mitten av januari 
och påbörja arbetet  med täcket.
Vårt tema ModeVäv ska visas på RÅM. 
Du har väl vävt tyger till kläder!  
Meddela Ewa Nilsson när du kan 
hjälpa till under RÅM. Vi tar också upp 
detta på våra träffar i början av året, 
så det går också bra att anmäla sig då.

Du som hjälper till på RÅM på  
fredagen och/eller lördagen, bjuder  
vi på en föreläsning av Sofia  
Hagström Møller.
Till de övriga aktiviteterna anmäler 
du ditt deltagande på nätet, senast 
15 februari. Läs om programmet och 
anmälan i Solvögat.
Ett mycket viktigt datum är den  
28 mars kl 18.30 i Hemslöjdens Hus,  
generalrepetion inför RÅM.

VÄLKOMNA
Styrelsen genom  
Ewa Nilsson och Ing-Brith Jonsson

Hotell Högland Nässjö



Lapptäcke                 14 och 28 jan
Vi träffas i Hemslöjdens Hus och då 
tar ni med de remsor ni vävt till vårt 
gemensamma lapptäcke. 
Vid första tillfället skär/klipper vi till 
rutor av remsorna som ni vävt. Sedan 
sicksackar vi runt om dem, så att de 
inte skall fransa upp sig. 
Vid andra träffen skall vi sy ihop  de 
olika lapparna till ett täcke.
Har du inte vävt någon remsa, 
behövs din hjälp ändå. Vi har flera 
symaskiner på plats om du inte har 
en egen med dig. 
Vi hoppas att detta skall bli roliga  
träffar, med många trevliga samtal, 
medan vi jobbar med lapparna.

VÄLKOMNA
till 

Hemslöljdens Hus  
kl. 9.30

den 14 och 28 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.

Föreningen bjuder på  
enkel förtäring

Anmälan gärna till  
Helen Karlsson 

helen.ksson@gmail.com,  
senast den 10 resp 24 jan 



Upprop!!
Vi behöver din hjälp inför Riksårsmötet i Nässjö.
Modevisning
Vid middagen på Hotell Högland skall vi ha en modevisning med 
handvävda kläder. Har du några nya eller gamla plagg, skulle vi 
vilja låna dessa av dig. Vi hoppas vi kan visa handvävda plagg 
från många olika decennier. 
Har du möjlighet att delta i modevisningen vore det roligt.
Anmäl dig till Eva Landén.

”MATTOR MATTOR MATTOR”
Vi skall ha en stor mattutställning på museet i Eksjö.
Har du vävt en ny matta i egen design eller en som är inspirerad  
av en gammal matta. Lämna in din/dina mattor till Hemslöjdens  
Hus vid någon av våra träffar men senast den 20/2. Det går också  
att lämna in mattorna direkt till Eksjö museum den 6-7 mars.
Alla gamla mattor måste frysas i 3 dygn innan de lämnas in.
Skriv följande på den lapp som medföljer varje matta samt  
maila texten till lisa.ugarph@eksjo.se 
Namn, adress, telefonnummer  
och mailadress.
Har mattan något namn? Har du  
inspirerats av något eller finns det  
någon historik om den gamla mattan.
För att underlätta hängningen av  
utställningen vill vi att du syr fast band 
eller en remsa tyg enligt beskrivningen.

Smålandsdräll
Vårt projekt med Smålandsdräll var väldigt lyckat. Vi 
skulle vilja visa något på Hotell Högland. Lämna in det du 
vävt och vill visa till Hemslöjdens Hus, vid någon av våra 
träffar men senast den 20/2.

Prover i valfri teknik
Under pandemin föreslog vi att medlemmarna skulle 
väva prover som skulle kunna användas till kläder. Har 
du vävt några sådana prover, vill vi gärna låna dem för 
att ställas ut som inspiration till vävda kläder.

5 - 7 cm brett band eller tyg sys 
fast för hand  upptill på baksidan 
av mattan.



Hooky - kortkurs                   20 feb

HOOKY  är en teknik från bland annat  
England som vi kan översätta till  
”hakning”. Skuggväv, gamla T-shirts, 
virknål och en ram att spänna väven i  
är allt som behövs.
Vi klipper remsor av T-shirts och provar 
på vilket håll vi ska klippa för att få den 
sida upp som du önskar.
Tekniken kommer från Europa och 
vandrade över till Nordamerika. Under 
1800-talets slut tillverkades mattor i 
tekniken över hela Nordamerika.
Jag såg tekniken första gången i  
England hos en kvinna som gjorde  
stora konstverk för vägghängning.
Besökte även en institution där man 
gjort deras logga i Hookyteknik. 

Shirley Tommos, textilkonstnär,  
visade tekniken på Syfestivalen  
och där fick jag prova på den.
Läs mer i Vävmagasinet nr 2 2010.

Vi ses i Hemslöjdens Hus
måndagen den 20 februari

Kl 17.30
Har du en liten flamskram som  
du vill skänka till föreningen,  

ta med den. 

Anmälan till Elisabet senast  
10 februari eftersom vi ordnar fika  

till självkostnadspris 50:-.
Välkomna



Lin för livet              3 mars - 7 maj

Utställning på Jönköpings läns museum 3 mars – 7 maj 2023
Lin är en mångsidig växt med en fantastisk historia. Redan för 6 000 år sedan 
visste egyptierna hur linne blir till. I Sverige var linnet livsviktigt fram till att 
bomullen introducerades. I dag är linet viktigt igen för att det är en fiber som vi 
kan odla och utvinna här, där vi är. Och vi kan göra det på ett hållbart sätt. Lin 
för livet är en disktrasa som torkar köksbordet en regnig tisdagsmorgon. Det är 
en skjorta som du har på dig på jobbmötet. Lin för livet är handduken du sveper 
om dig efter ett dopp i havet, påslakanet i sängen, duken på födelsedags- 
kalaset, det återanvändbara kaffefiltret och golvet du går på.
Utställningen är framtagen av landets hemslöjdskonsulenter och slöjdutvecklare 
med textil specialkompetens. Den premiärvisades i Halmstad på VÄV22, och 
bygger på insamlade linproduketer från hela Sverige. En inblick i det lin som 
finns i livet, för livet.

foto Maja Kristin Nylander   

Mera på programmet under utställningstiden: 

Lördagen 4 mars kl 13:00 
Allt som lyser och glittrar –  
seminarium om dräktsilver och  
smycken med Wiveca Linderström 

Söndagen 19 mars kl 13:30 
Hanna Bruce, VD på Växbo lin 



Att väva linneflanell           13 april

Vi ses på Jönköpings läns museum 
torsdagen den 13 april
Kl 17.30

Välkomna

Att väva linneflanell, föreläsning av Marie Ekstedt Bjersing. 
Ett linnetyg kan se ut på så många olika sätt, en manglad damastduk, glänsande 
och styv, ett tunt linnetyg till en skjorta, sval och glansig. Men ett linnetyg kan 
också vara värmande och mjukt. Marie Ekstedt Bjersing kommer att berätta om 
hur hon har gått till väga för att väva linneflanell med handspunna linblånor. 
Materialval, val av bindning och täthet samt redskap och metoder för att  
åstadkomma ett värmande tyg. Marie har ett stort intresse kring äldre redskap 
och metoder, här har hon använt en riktigt gammal vävstol. Vad har det för  
betydelse för resultatet? 
Marie Ekstedt Bjersing är spinnare och vävare och har linet som ett av sina 
specialområden. Läs mer på www.marieekstedtbjersing.com om olika projekt. 
Marie är numera adjunkt i textilteknologi vid Textilhögskolan i Borås.

foto Bengt Arne Ignell 

Föredraget kommer att kunna ses digitalt.  
Kontakta eva.landen@rjl.se om du vill veta mera.

foto Marie Ekstedt-Bjersing



Kallelse till Årsmöte 2023       11 mars

Välkommen till Handvävarnas årsmöte 
lördagen den 11 mars. Vi träffas på Eskjö 
museum, där det blir årsmötesförhand-
lingar. Därefter tar vi en promenad till 
något av matställena nära museet.  
Efter lunchen återvänder vi till Eksjö  
museum för att vara med om  
vernissagen av vår utställning  

”MATTOR MATTOR MATTOR”.

 Väl mött lördagen  
den 11 mars kl. 10.00 

Eksjö museum.
 

Anmälan till Ing-Brith senast  
den 7 mars. 

Anmäl också om du vill följa  
med och äta något på egen  

bekostnad, så bokar vi plats.



”Woven DNA”  Vetlanda        18/3 - 23/4
Utställningen  
“Woven DNA” av  
Sofia Hagström Møller  
visas på Vetlanda Museum.  

Vernissage 18/3 

Sofia kommer att hålla workshop  
i början av v 15 (troligen 11/4),  
en för barn över 10 år och  
en för vuxna.  
Tider: Se facebook Vetlanda Museum. 

Vetlanda Museum öppet tisd.- sönd. 
12.00 - 16.00, alltid med fri entré.

Sofia Hagström Möller ställer ut  
vävda textilier. Hon är utbildad vid 
The Royal Danish Academy of Fine 
Arts, School of Design  2007.  
Sofia har bland annat gjort kyko- 
textilerna till  Svenska Kyrkan 
i Köpenhamn. Vid en av våra 
Danmarksresor visade hon dem för 
oss. Hon har haft flera utställningar 
i Danmark, USA, Sverige, Italien, 
Bratislava och Frankrike.  
Sofia är uppvuxen i Vetlanda.

Detalj av  
mässhake  
från  
1600-talet

Museet visar också Helena Larsdotter 
Lindelias mässhakar, från sina  
samlingar. Hon var verksam mellan  
1682-1710 och ägde ensam Vaxblekare-
gården i Eksjö från 1679. En av våra 
första textilkonstnärer.

kl. 12.00  Sofia är på plats                 



Inför Riksårsmötet            28 mars

Vi träffas i Hemslöjdens Hus för att 
prata om programmet och arbetsupp-
gifterna under Riksårsmötet. Alla  
som vill vara med och hjälpa till vid  
aktiviteterna under dagarna, är väl-
komna till träffen. 
De som hjälper till under Riksårsmötet  
blir bjudna av föreningen på före- 
draget med Sofia Hagström Møller 

Vi ses i Hemslöjdens Hus
tisdagen den 28 mars

Kl 17.30

Anmälan till Ewa Nilsson senast den  
24 mars eftersom vi bjuder på fika.

Välkomna
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The Metarmorphosis of Weaving   15/4 -21/5

Mirjam  
Hemström Farsi 

Mirjam Hemström Farsi kallar sig Weaver of Space. Genom tredimensionella 
och rumsliga vävar undersöker hon perception och upplevelsen av mellanrum. 
Mellan traditionellt hantverk, experimentella tekniker och digitala verktyg,  
med inspiration från mobila bostäder såsom tält och textil arkitektur och med 
ett intresse för mellanrum, offentliga rum och platser vi längtar till.

 VÄLKOMNA
till  
Nässjö Konsthall
Vernissage  
15/4 kl. 12.00



Kurslokalen Huskvarna

Många har frågat efter nybörjarkurser i vävning. Nu kan 
vi glädjas åt att första terminen är igång för fullt i hantverks- 
lokalen i Huskvarna med Catharina Åstrand som kursledare.
Fler kurser är planerade under våren och sommaren. Efter-
som vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan skall 
den som vill vara med på en kurs anmäla sig till dem. 

Kurser:  
Sy med snöre 
21/1  kl. 10.00 - 15.00             295 kr 
Vävkurs - nybörjare 
1 feb kl. 18.00 
Spinna ull  
9/2 kl. 18.00 6 gånger         895 kr
Bandbroderi  
20/2 14.00 – 16.15     5 ggr   695kr
28/2 18.00 – 20.15    5 ggr   695kr
Lappteknik  
11 och 12/3 10.00-15.00        695 kr 
Nåltovning  
18/3, kl. 10.00 – 14.00          345 kr

Kurslokalens adress:  
Engelbrektsgatan 5 Huskvarna

Anmälan till:
Studieförbundet  
Vuxenskolan  
mailadress 
bodil.nordgren@sv.se 
mobilnr 
0704-313928 



Väv med solfjäderssked  22-26 maj

Winnie Poulsen kommer att leda kursen i ”Solfjäderssked och  
annan viktig skedning”. Hon har mycket stora kunskaper inom 
vävningens alla områden och har gjort många, många  
vävbeskrivningar till bl.a. Vävmagasinet.

Kurs: Må - Fr kl. 9.00 - 16.00 
Pris: Inte fastställt än. 
          Se vår hemsida.  

Kurslokalens adress:  
Engelbrektsgatan 5 Huskvarna

Anmälan till:
Studieförbundet  
Vuxenskolan  
mailadress 
bodil.nordgren@sv.se 
telefonnr 
0704-313928 
 

”Med en solfjädarsked är det tydligt 
för alla, att skedan är en (kanske den)  
viktigste enskilda faktorn i vävningen. 
Det finns också andra tyger, vävda 
med vanliga skedar, där skedningen 
har stor betydelse, men där det inte 
ses så tydligt. Det kan vara som i en 
stramaljväv, att ha tomrör för att un-
derstryka mönstret eller det kan vara 
nödvändigt med tjocka, ojämna garner 
i varpen, att ta en grövre sked och 
då också väva med många fler tunna 
trådar i rör än vanligt.”

Nu har vi möjlighet, att under  
Winnies ledning, få provväva flera 
olika kvalitéer, både i solfjäderssked 
och med annorlunda trädning.

Frågor om kursen till
lenagunnarsson8@gmail.com

Medlemmar i Handvävarna har möjlighet att 
anmäla sig innan kursen annonseras i Solvögat. 



Kurslokalens adress:  
Engelbrektsgatan 5 Huskvarna
Anmälan till:
Studieförbundet  
Vuxenskolan  
mailadress 
bodil.nordgren@sv.se 
telefonnr 
0704-313928 
 

Vävkurs                            21 -25 aug

Vi sätter upp och väver prover på 
olika tyger som passar till kuddar,
dynor och plädar. Varparna har olika 
material och bindningar och är på
4 – 8 skaft. När vi varierar tramp- 
ordningen, uppknytningen, färger  
och inslag får vi fram tyger med olika 
utseenden, mönster och känsla. Vi går
igenom vad som påverkar tygers  
kvalitéer, om efterbehandlingar,
kuddmonteringar och olika  
stoppningsmaterial.
Varje deltagare beräknas kunna väva 
på minst 5 - 6 olika varpar.

Kuddar, kuddar, dynor,  
plädar och filtar 
Gunnel Andersson, som har mästarbrev  
i vävning och mycket stor erfarenhet av 
material och kvaliteter, kommer till  
Huskvarna som lärare på kursen. 

Kurs: 21 - 25 augusti 
Pris: Inte bestämt än.  
         Se vår hemsida.

Frågor om kursen till
lenagunnarsson8@gmail.com

Medlemmar i Handvävarna har möjlighet att 
anmäla sig innan kursen annonseras i Solvögat. 



Hantverksmässa Hjo        7 - 9 juli
Handvävarna kommer 
att medverka vid Hant-
verksmässan i Hjo 2023.  
Det har blivit tradition att vi 
medverkar i Hjo. Vårt lotteri 
har gjort succé och förra året 
sålde vi slut på hela lotteriet.
Vill du som är medlem i vår 
förening, vara med och hjälpa 
till vid workshops, sälja lotter 
eller bara göra reklam för 
vävning? Anmäla dig i så fall 
till någon i styrelsen. 
Skänk gärna lotterivinster. 



Vävmässan i Halmstad
Här kommer några minnes- 
bilder från mässan i Halmstad. 
Tänk att det var 7500 besökare 
på tre dagar och Riksvävarna 
fick 38 nya medlemmar.



Andreas Möller visar sin vävstol med 
ryckverk och många andra finesser

Riksvävarnas monter

Grebbestads folkhögskolaGrimslövs folkhögskola



Vävlokalen Rosenlund

Våren 2023
Planering:
26/1, 23/2, 23/3, 4/5

Aktiviteter:
12/1 Uppstart
9/2 Rolf visar vävar från sin  
bordsvävstol.
9/3 Ann-Britt H : ull och Spinneri
21-23/4 Riksårsmötet i Nässjö
ev 25/5 Vårutflykt/förslag Ödeshög 
eller Visingsö
1/6 Avslutning

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

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 JönköpingDen 1 december firade Rosenlunds- 

gatans Vävlokal 10-årsjubileum.  
Festkommittén hade ordnat med  
god mat och underhållning.



Kanelbullesockerkaka

Kakan severades vid invigningen av 
hantverkslokalen i Huskvarna.

Ingridienser:
4 dl strösocker
2 ägg
2 dl filmjölk eller mjölk
1 msk vaniljsocker
1 msk bakpulver
200 g smör, smält
5 dl vetemjöl

Garnering
1–2 msk kanel
3–4 msk strösocker

1. Sätt ugnen på 180 grader. Vispa ägg 
och strösocker vitt och pösigt med en 
elvisp. Tillsätt resten av ingredienserna 
och vispa till en slät smet.

2. Häll smeten i en långpanna, ca 25 x 
35 cm. Pudra över hälften av kanelen 
och strösockret på ytan. Rör om hela 
smeten försiktigt med en sked eller 
slickepott. Strö sedan över resten av 
sockret och kanelen.

3. Grädda kakan längst ner i ugnen i 
25–30 min. Låt den svalna innan du 
skär den i rutor.

Receptet är hämtat från Lindasbakskola.se



HANDVÄVARE I JÖNKÖPINGS LÄN
Adresslista till styrelsen 2022-23
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
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, Region Jönköpings län
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:-
Betala före 1 januari 2023

Hemsida Helen Karlsson
helen.ksson@gmail.com
Revisorer
Ingbeth Stenvall
Ann Bergenblad   
Eva Sidén suppl.
Valberedning
Lotta Albertsson
Stina Möller
Ann-Britt Holmqvist 

www.riksvav.se

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