Hemslöjdsförbundet firade sitt 100-års jubileum 2015, 100 år av ideellt arbete med
att ta tillvarata, utveckla uppländsk slöjd. Uppland är rikt på slöjdtraditioner och vår
uppgift är att fortsätta vårt ideella arbete med att engagera och sprida intresset för
slöjden.

Bli medlem du också i Hemslöjdförbundet i Uppsala län eller någon
av våra föreningar:
HEMSLÖJDSFRÖBUNDET I UPPSALA LÄN 200 kr/år.
https://hemslojden.org/forening/uppsalalan.
FÖRENINGARNA.

250 kr/år
https://hemslojden.org/forening/uppsala-hemslojdsforening/

*

200 kr/år
https://hemslojden.org/forening/brukssmederna/

*

, 200 kr/år
https://hemslojden.org/forening/hammarskogssmederna/
Östhammars Hemslöjdsförening, 200 kr/år
https://hemslojden.org/forening/osthammars-hemslojdsforening/

*Kontakta föreningens styrelse för att ansöka om medlemskap
I samarbete med
Äntligen ett nytt Slöjdcentrum i Uppland.
Centralt i den uppländska myllan, vid Salsta Slott.

På Salsta Slott har det förekommit slöjd och hantverk under alla tider. Känd för sitt
stora hantverksintresse har vi i historieskrivningarna funnit Vera von Essen som
bland annat hade en fårras det s k Salsta fåret.
Varför inte bli medlem när du gått en kurs och få möjlig tillgång till lokalerna?

Hemsida:
https://hemslojden.org/forening/uppsalalan/

TOVADE
Att tova ull, torrt eller vått, är spännande och lärorikt. Kanske en sittlapp för
skogsutflykten, en ny vante till hösten, en fågel till påskriset eller bollar till
ett grytunderlägg.
TRÅDBÖJARKURS
Den trådraka ”luffarslöjden” en utmaning med tråd som hanteras med tång
och fingrar. Potatisstickan, brödnaggen, kakfatet, vispar, grytunderlägg, etc.

ERBJUDER KURSER i SLÖJD….
Det kan vara kniviga kurser, smidiga kurser, trådraka kurser, tovade kurser.
Vi har idéer om flera kurser. Har du en idé om en kurs, så hör av dig.
SMIDIGA
För närvarande finns på programmet GRUNDKURSER i smide. Kursen
omfattar två dagar med 18 timmars undervisning.
KNIVIGA
Kurser att lära sig att hantera slöjdkniv och-yxa och japansåg, också den två
dagar med 18 undervisningstimmar. Vi lär ut att tälja t ex en slev, kanske en
smörkniv, en krympburk eller en svepask.

FLÄTKURS.
En kurs i att hantera näver, fläta en ask eller två, ett glasögonfodral eller en
hatt, bra att gå på kurs för att lära sig.
Fläta gör man också för att skapa en korg eller band. Oj så många modeller
det finns, hur mycket inspiration som helst. Vill du lära dig, ja gå en kurs.

Kontakta oss
salsta.hul@gmail.com

