
SLÖJD
BLADET

BUTIKSVERKSAMHETEN 
Hemslöjden i Umeå bjuder på ett brett sortiment med fokus på Västerbottnisk slöjdtradition.

Hemslöjden i Umeå AB
Skolgatan 49, 903 26 Umeå
Ordinarie öppettider: måndag-fredag: 10-18, lördag: 10-16
Under våren har butiken haft tillfälliga öppettider må-fre 11-17, lör 11-15. Vi justerar öppettider 
efter rådande läge, se Hemslöjdens googlesida samt sociala medier för aktuella tider eller ring 
till butiken!
Tel:  073-813 70 13
E-post:  info@hemslojdenumea.se
Info:  www.hemslojdenumea.se

Missa inte butikens facebook och instagram: @hemslojdenumea

Slöjdkvällar i butiken
Varje tisdagkväll kl 18.30-21.30. Anmälan till butikens telefon 0738-137013. Kostnad 250 kr 
inkl material.

23 juni  Sydda knappar
30 juni  Sticka sommarsjal uppifrån och ner med garter tab uppläggning
7 juli  Fritt broderi med ull och lin – liten väska
14 juli  Yllebroderi – nåldyna
21 juli  Brodera retro
28 juli  Täljda stämplarm tryck och broderi
4 aug  Flerfärgsvirkning
11 aug Fritt broderi med ull och lin – liten väska

Hej!
Det här informationsbladet skickas hem till alla som är medlemmar i Västerbottens läns 
hemslöjdsförening och till skolor och bibliotek m. fl. Här kan du hitta information om vad 
som är på gång.

BLI MEDLEM I HEMSLÖJDEN
Hemslöjden samlar slöjd och hantverksintresserade människor. Här träffar du de som är 
intresserade av att lära sig mer eller vill dela med sig av sina slöjdtekniker –ung som gam-
mal, nybörjade som erfaren. Som medlem får du rabatt på prenumerationen av tidskriften 
HEMSLÖJD.
Medlemsavgift: 220 kr, familj: 270 kr, ungdom: 50 kr
På www.hemslojden.org kan du läsa mer.
För att ta del av alla våra aktiviteter se till att du har meddelat din e-postadress.
Skicka den till info@vasterbottenslojd.se

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA
Kungsgatan 98, 903 32 Umeå
E-post: info@vasterbottenslojd.se Info: www.vasterbottenslojd.se
Följ oss på facebook: http://www.facebook.com/vasterbottenslojd
Vi finns på instagram: @vasterbottenslojd

Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Kristina Ersviken
Tel: 070-516 95 91 E-post: kristina.ersviken@hemslojd.org

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Felix Wink 60%
Tel: 070-276 63 99 E-post: felix.wink@hemslojd.org
Isac Enetjärn 50%
Tel: 070-516 77 55 E-post: isac.enetjarn@hemslojd.org

Kommunkonsulent, Skellefteå kommun
Ulrika Hedlind Berggren
Tel: 0910-73 50 00 E-post: handens.hus@skelleftea.s

CORONA
Med anledning av Covid-19
Vi följer myndigheternas rekommendationer och restriktioner och anpassar våra aktiv-
iteter efter dem för att på bästa sätt undvika smittspridning. Planerade aktiviteter kan 
bli påverkade, håll dig uppdaterad på våran hemsida och sociala medier.  Kontakta oss 
om du har särskilda funderingar kring detta. Samtidigt pågår en satsning mot digitaliser-
ing, inte minst via instagram   @vasterbottenslojd där vi varje vecka har en ny slöjdare/
hantverkare som gäst.

Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna 
SOMMAR & HÖST 2020

Nu tackar jag för mig eftersom jag slutar som länshemslöjdskonsulent. 
Tack alla för trevliga möten och samarbeten under åren. 
Slöjdig hälsning från Kristina    

Kristina tilldelades Region Västerbottens Hederstipendium 2020.

Bild: Nävertäkt Foto: Felix Wink
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KURSER
Med anledning av Covid-19 är datum inte satt för ett fler-
tal kurser, vi samlar in intresseanmälning för att kunna 
arrangera de kurserna när tillfälle ges. 

27-31 juli och 3-7 augusti
Båtbyggnadskurs, Holmöns båtmuseum 
Välkommen till sommarens tio-dagars båtbyggnadskurs på 
Holmön. Under ledning av två erfarna båtbyggare får du ta del 
av genuin hantverkskunskap och själv öva båtbyggnad prak-
tiskt mitt i ett av Nordens största kustkulturmuseer. 
Se fullständig kursinbjudan i Slöjdkalendern, Västerbotten på 
hemslojden.org.
Ledare: Thomas Distler och Egil Sandström
Kostnad: (inkl. boende): icke medlem 7450 kr, medlem 6450 
kr, student 5450 kr
Anmälan senast 14 juni: 
isac.enetjarn@hemslojd.org 070/516 77 55

Båtbyggnadskurs           Foto: Mikael Rutberg

10-11 oktober
Kurs i täljning, Umeå 
Upptäck glädjen i att tälja och forma trä med endast enkla 
verktyg som kniv och skedkniv. Lär dig, eller utveckla täljnin-
gens olika moment; materialkunskap, täljgrepp, underhåll av 
verktyg, säkerhet och ytbehandling. Möjlighet att tälja olika 
föremål som fågel, knopplist, sked m.m.
Ledare: Claes Hofberg och Roger Sundqvist
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr  
Anmälan: felix.wink@hemslojd.org 070/276 63 99

Dräktsömnad Umeå, - intresseanmälning 
Kursen som skulle ha varit i vår flyttas fram och hoppas kunna 
genomföras längre fram. Kom gärna med intresseanmälan om 
du vill delta. 
Börja sy någon dräktdel; överdel, livstycke, kjol eller sy färdigt 
något påbörjat. 
Ledare: Kristina Ersviken, Dorotea
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100, student 900 kr
Anmälning: kristina.ersviken@hemslojd.org 070/516 95 91

Skinn/fällsömnad i Stensele - intresseanmälning
Kursen kan bli av längre fram när vi har fått ihop en grupp, så 
kom gärna med intresseanmälningar. Återbruka en gammal 
päls eller sy i nya fårskinn. Du lär dig olika sömnadstekniker, 
hur man gör tråd, historik mm. Du kan sy kuddar, dynor, 
muddar, mössor, fällar mm I samarbete med vävklubben 
Rallarrosen. 
Ledare: Kristina Ersviken, Dorotea
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr
Anmälning: kristina.ersviken@hemslojd.org  070/516 95 91

Rotslöjd, Umeå - intresseanmälningar
Du lär dig olika sätt att binda korg och historik kring korgtra-
ditioner i länet. För nybörjare och dig som gått kurs tidigare. 
Ledare: Gunnel Eriksson, Botsmark
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr
Anmälning: kristina.ersviken@hemslojd.org 070/516 95 91
 
Fritt broderi – stygn, färg och form, Umeå 
- intresseanmälningar
Stygnövningar och experiment för att få en repertoar av möj-
ligheter. Här får du sedan på ett enkelt sätt bygga upp en ab-
strakt bild med hjälp av kollage och stygn. 
Ledare: Karin Lundström, Umeå 
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr
Anmälning: kristina.ersviken@hemslojd.org 070/516 95 91

UTSTÄLLNINGAR 

6 juni-30 augusti, Marabouparken, Sundbyberg  
Wanja Djanaieff. Marabouparken presenterar under som-
maren 2020 en stor retrospektiv utställning med arbeten av 
Wanja Djanaieff – en av Sveriges mest inflytelserika textil-
formgivare. 
Öppettider: onsdag kl. 12–20, torsdag– söndag kl. 12–17. 

19 juni-9 augusti
Sommarutställningar på Sjungaregården, Granö
Under sommaren ställer ett flertal duktiga slöjdare, 
hantverkare och konstnärer ut på Sjungaregården. Ta del av 
hela programmet på: www.granobeckasin.com/sjungaregarden

ÖVRIGT
17-18 juli
Slöjdfestival, Sjungaregården, Granö
I samarbete med Västerbottens läns hemslöjdsförening slår 
Sjungaregården upp portarna för en ny slöjdfestival! Det blir 
ett fullspäckat schema med textil- och hårdslöjd. Föranmälan 
krävs! Ta del av bland annat programpunkterna Slöjden i 
skogen, Slöjden på gården, slöjdworkshops, föreläsningar och 
visningar m.m.
Fullständig information och anmälan finns på: 
www.granobeckasin.com/sjungaregarden

Slöjdhäng
Kom och slöjda tillsamman på ett av våra slöjdhäng i som-
mar. Ta med matsäck och gärna egna verktyg och slöjdprojekt. 
(Verktyg för täljning finns att låna, men med anledning av 
Covid-19 ska vi undvika att dela verktyg). Vi har med en ny 
fälld färsk björk att ta material ifrån. 
Anmäl dig till: info@vasterbottenslojd.se
23 juni kl. 18-20:30  Umeå, Kungsgatan 98 
9 juli kl. 12-20:00     Gräsmyr, Storbyn 271

Robertsfors – årets kultur kommun 
Vi kommer att ha olika aktiviteter i Robertsfors, slöjdutställ-
ningar m.m. Håll utkik i det programblad som kommer ut 
framöver.

Västerbottensdräkten  
Nu finns ett infoblad för Västerbottensdräkten, med bilder 
hur du bär din dräkt och hur det ska se ut. Bladet finns hos 
Hemslöjden i Umeå  och på Konsulentkontoret. Du kan också 
hitta info på föreningens hemsida. 

Dräktrådet i Västerbotten
I Västerbotten finns ett Dräktråd dit du kan vända dig om du 
har frågor kring dräkt.
Monica Fuhrman, Västerbottens hembygdsförbund och 
Västerbottens läns hemslöjdsförening: 
monica.fuhrman@gmail.com
Seija Dahlgren, Folkdansringen: dahlgren.seija@gmail.com
Kristina Friberg, Skellefteå museum: 
kristina.friberg@skellefteamuseum.se
Kristina Ersviken, länshemslöjdskonsulent/Västerbottens läns 
hemslöjdsförening: kristina.ersviken@hemslojd.org
Hillevi Wadensten, hillevi.wadensten@gmail.com     

5 september
Hemslöjdens dag kl. 12-16
Välkommen att slöjda med oss på Hemslöjdens dag. Temat är 
märkning. Vi plockar fram material och inspiration för en dag 
i slöjdens tecken tillsammans. Ta gärna med någon märkning 
du vill visa eller något du vill märka.  Vi slöjdar och fikar. Det 
kommer att finnas lite ”loppis” försäljning hos Västerbottens 
läns hemslöjdsförening i Umeå.

Umeå, Västerbottens läns hemslöjdsförening, Kungsg. 98
Hemslöjden i Umeå, Skolgatan 49
Vilhelmina, SV Volgsjövägen
Lycksele, Johan Skyttes vävstuga
Skellefteå, Handens hus

11-13 september
Slöjdhelg i Arjeplog 
Hemslöjdsföreningen i Norrbotten bjuder in slöjdvänner från 
Västerbotten och Rogna i Norge till en Slöjdhelg i Arjeplog. 
Läs mer på: www.sv.se/avdelningar/sv-norrbotten/kurser/in-
formation-slojdhelg-i-arjeplog-11-13-september-2020-69650/
Anmälan o info: senast 30 juli till: ulrika.bos.k@gmail.com

v. 38
SEE hållbarhetsvecka
Slöjda hållbart! Vi lagar och underhåller våra kläder, plastban-
tar genom att tälja köksredskap. 
15:e  kl. 18-20:30  
17:e  kl. 18-20:30 

Inspirerar andra! Vissa upp dina bästa lagningar på       
sociala medier med #visadinlagning 

Lagning         Foto: Kristina Ersviken

Säljes 
Vi behöver minska i vårt förråd, där det finns spinnrockar, 
vävstolar, vävskedar m.m. Vi har en väldigt stor vävstol för 
vävning av stora mattor m.m. Vid intresse hör av dig till: kris-
tina.ersviken@hemslojd.org   

VÄRLDSSTICKDAGEN  13:e juni
Hoppas att du vill du vara med och sticka på Världsstickdagen. 
Vi stickar rutor till en gemensam filt i mjukaste garn som vi 
fått från Östergötlands ullspinneri. Förhoppningen är att hela 
länet är med!  Anmälan och info om garn och vart du kan läm-
na/skicka dina rutor m.m. till: kristina.ersviken@hemslojd.org   
Vi hoppas på att få till ungefär 100 rutor som monteras och 
visas i HEMSLÖJDENS fönster så snart filten är monterad. Du 
kan lägga ett bud på den färdiga filten fram till Hemslöjdens 
dag i september. Pengarna går till BRIS. 

Diagonalstickad ruta: Rutorna ska vara 10x 10 cm. Stickor 
3,5 . Rutan stickas på diagonalen och alla varv stickas med 
rätstickning. Börja med att lägga upp 3 maskor, sticka varvet 
och öka i slutet av varje varv gm att sticka 2 maskor i samma 
maska. När sidan mäter 10 cm har du kommit till mitten. Nu 
ska du minska i början av alla varv gm att sticka 2 maskor 
tillsammans. När 3 maskor återstår avmaskas dem. Fäst 
trådarna. Sticka med 2 färger, randigt, kanske ljusare åt ena 
sidan och mörkare åt den andra. När 4 rutor sätts samman 
bildas romber, där rutorna möts.

Stickade rutor        Foto: Kristina Ersviken

HANDENS HUS
Forum för slöjd och konsthantverk, 
Nordanå, Skellefteå 

SLÖJDKVÄLLAR. Tisdagar kl 18:30- ca 21 
Avgift: 50 kr/kväll. Ingen anmälan. Material och redskap finns 
på plats men ta med eget material/redskap om du vill. Alla 
välkomna, barn under 13 år alltid i vuxens sällskap.

25/8  Tälja
8/9  Vävsöm – Japansk Kogin och Prova Smide
22/9  Fläta ett karottunderlägg i näver eller papper
6/10  Nålbindning
20/10  Grannlåtsbroderi 

SLÖJDLÖRDAG kl. 12-15
19/9        Återbruk, ta med något som behöver lagas eller så 
                 slöjdar du med något återbrukat material som finns 
                 på plats.
Slöjdaktivitet för alla åldrar men barn under 10 år alltid i vux-
ens sällskap. Kom tillsammans eller kom själv. Vi slöjdar på 
ett tema varje gång. Gratis.

LOVAKTIVITETER
30/6-2/7  kl 12-15 Slå ett hopprep eller prova smide i smedjan 
vid Handens hus, Nordanå

ÖVRIGA SLÖJDARRANGEMANG
5 sep  Hemslöjdens dag tema: Monogram och Bomärken
28 okt  Slöjd på bokbussen, mer info kommer

SLÖJDKLUBB
Slöjdverksamhet för barn från 7 år med 9 träffar per termin. 
På slöjdklubben arbetar vi med naturens material helt för 
hand och lär och tränar olika slöjdtekniker. Det finns två olika 
inriktningar: Trä/smide på måndag och Allmän på torsdag 
och man anmäler sig via kulturskolan. Kostnad enligt kultur-
skolans terminstaxa. Läs mer: www.skelleftea.se/kulturskola
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