
Textila kurser på Textilmuseet, våren 2018 
Mer information och föranmälan till arrangerande studieförbund.  
Med reservation för ev. ändringar. 
 

SIDENMÅLNING 
Vi arbetar flödande med vatten och färg och låter kreativiteten skapa vackra mönster i 
sidentyget. Olika tekniker används, spärra yta, skiktmålning och salt. 

Helgkurs lördag-söndag 10-11/2 kl. 12.15-16.00. Kursavgift 825,-.  
Kursledare Elisabeth Enqvist  
Arrangör: Folkuniversitetet 
 

VIRKA MATTOR OCH KORGAR av återvunna tyger 

Helgkurs lördag-söndag 24-25/2 kl. 12-16. Kursavgift 925,- + material.  
Arrangör: Medborgarskolan 
 

LÄR DIG VIRKA MORMORSRUTOR 
På denna kurs lär du dig att virka mormorsrutor och några andra rutor, och får även med dig 
användbara tips och trix kring montering som du har nytta av oavsett vad du vill skapa av 
dina färdiga rutor 

Endagskurs söndag 4/3 kl. 12.15-16.00. Kursavgift 410,-.  
Kursledare: Helena Carbe 
Arrangör: Folkuniversitetet 
 

SÖMNAD FÖR NOVISER  

Att få grundläggande kunskaper i klädsömnad. Kunna följa och ändra i ett enkelt mönster för 
att få ett plagg som passar efter dina personliga mått. Tag med egen symaskin. 

Helgkurs lördag-söndag 10-11/3 och 17-18/3 kl. 12.15-16.00. Kursavgift 1 645,-.  
Kursledare: Maria Linderoth 
Arrangör: Folkuniversitetet 
 

STICKA PÅ ENGELSKA  
Få tillgång till fantastiska mönster genom att lära dig de vanligaste termerna i engelska 
beskrivningar. 

Endagskurs söndag 18/3 kl. 12.45-16.00. Kursavgift 410,-.  
Kursledare: Helena Carbe 
Arrangör: Folkuniversitetet 
 

SHIBORI 

Helgkurs lördag-söndag 24-25/3 kl. 12-16. Kursavgift 925,- + material.  
Arrangör: Medborgarskolan 
 



STICKA KOFTA UPPIFRÅN OCH NER 
Här går vi igenom grunderna för att sticka en kofta uppifrån och ner, efter dina egna mått. 
Visst är det tråkigt att montera ihop delarna till en kofta när du stickat färdigt? Två sömmar 
är allt som behövs när du stickar en kofta uppifrån och ner 

Helgkurs lördag 7/4 och lördag 14/4 kl. 09.00-16.00. Kursavgift 1 590,-.  
Kursledare: Helena Carbe 
Arrangör: Folkuniversitetet 
 

SY BALKLÄNNING 
Tag med egen symaskin. 
 
Helgkurs lördag-söndag 14-15/4 och 21-22/4 kl. 12.15-16.00. Kursavgift 1 645,-.  
Kursledare: Susanne Karlsson  
Arrangör: Folkuniversitetet 

 
VIRKA EN UNIK VÄSKA 
Hittar du inte den perfekta väskan? Den som är precis så stor som du vill ha den, och med 
lagom många fack? Eller vill du ha en väska som sticker ut? I den här workshopen kommer vi 
bolla idéer och tänja gränserna. Du kommer att få skapa din alldeles egna unika väska
  
Helgkurs lördag-söndag 21-22/4 kl. 09.00-16.00. Kursavgift 1 590,-.  
Kursledare: Helena Carbe 
Arrangör: Folkuniversitetet 
 

MAKRAMÉ 

Helgkurs lördag-söndag 26-27/5 kl. 12-16. Kursavgift 925,- + material.  
Arrangör: Medborgarskolan 
        

        

        

 


