
StickCafé Tisdagar kl. 18 – 20
Vi träffas och stickar tillsammans. Ingen anmälan.
Kostnad för StickCafé: Medlemmar 20 kr, för icke medlem-
mar 50 kr. 
Reservation för ändringar, meddelas via Facebook/e-mail.

Dräktjunta Onsdagar kl. 17 – 19.15
Handledare: Greta Eriksson. Begränsat antal deltagare. 
Vill du vara med så anmäl dig till Karin Lübeck på  
tfn.070-6034847. Kostnad för dräktjuntan är  
600 kr/termin.  
Reservation för ändringar, meddelas via Facebook/e-mail.

SlöjdCafé Torsdagkvällar kl. 18 – 20
Välkommen till våra SlöjdCafékvällar. Prova på olika slöjdtekni-
ker. Ingen anmälan till Slöjdcafé. Ta gärna med material till de 
olika aktiviteterna om du har, om inte så finns ”provapåmate-
rial” till självkostnadspris. Kostnad för SlöjdCafé: Medlemmar 
20 kr, för icke medlemmar 50 kr.  
Reservation för ändringar, meddelas via Facebook/e-mail.

Vävstuga Torsdagar kl. 15-19
Vill du väva så kom till Kaplagården på torsdagar  
kl.15-19 så får du veta mer. Kontaktpersoner Karin Lübeck 
070-6034847, Anna-kerstin Österström 070-230 2562, Marina 
Wallin 070-617 16 42 och Lill Olsson 070-512 68 20.

Dräktdag: Barnkoltar runt Siljan 
29 september kl.13.00 -15.00
Eva Nicklasson, som genomförde projektet ”Barnkoltar  
runt Siljan” i början av 1990-talet, berättar om dräktbruket för 
barn i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  
Hon visar nysydda koltar från de fyra Siljanskommunerna
Plats: Kaplagården. Entré: 150 kr inkl.kaffe.  
Anmäl senast: 19 september på 070-230 25 62

Halmslöjd kurs 27 oktober
Ledare: Anneli Wallin. Du lär dig göra mobil i halm. 
Tid: 10-16. Plats: Kaplagården. Pris: 400 kr. Medtag lunch. 
Anmäls senast: 19 okt. på 070-230 25 62

Fyrflätning
Vill du lära dig fyrflätning? Anmäl ditt intresse. Blir det  
minst 6 deltagare så arrangerar vi en kurs. Intresse- 
anmälan senast 12 september på 070-230 2562.

Uppesittarkväll på Mora Kulturhus  
7 december kl.18-21
Julpyssel med lussekatter och glögg på Kulturhuset.  
Välkomna till välfyllt julpysselbord.

6 september - SlöjdCafé -Rotslöjd
Ledare Margit Hielle. Rötter finns på plats.

13 september - SlöjdCafé - Sticka häl 
Vi provar på olika sätt att sticka strumphälar. Förbered  
dig med att ta med ett strumpskaft, sticka eget eller ta  
en gammal socka.

20 september - SlöjdCafé -Rotslöjd 
Ledare Margit Hielle. Rötter finns på plats.

27 september - SlöjdCafé - Sticka häl 
Vi provar på olika sätt att sticka strumphälar. Förbered  
dig med att ta med ett strumpskaft, sticka eget eller ta  
en gammal socka.

4 oktober - SlöjdCafé - Enkelt bokbinderi 
Ledare Kicki Englund Frost. Visar hur du på ett enkelt  
vis binder in dina skisser/anteckningar.

11 oktober - SlöjdCafé - Tälja skedar  
Ledare: Mats Leijon. Ut med plasten, prova på att tälja  
dig en egen slev. Material och knivar finns.

18 oktober - SlöjdCafé - Tälja skedar
Ledare: Mats Leijon. Ut med plasten, prova på att tälja  
dig en egen slev. Material och knivar finns.

25 oktober- SlöjdCafé - Broderi
Ledare Marlis Gysling Nyberg. Vi broderar påsar i  
boroteknik – en tråckelteknik från norra Japan.

1 november - SlöjdCafé - Makramé göra amplar
Ledare: Therese Eriksson. Material finns på plats.

8 november - SlöjdCafé - Makramé göra amplar
Ledare: Therese Eriksson. Material finns på plats.

15 november - SlöjdCafé - Broderi
Ledare Marlis Gysling Nyberg. Fortsättning i att brodera  
påsar i boroteknik – en tråckelteknik från norra Japan.

22 november - SlöjdCafé - Tälja nålhus
Ledare: Inga-Britt Ax Ambrosiusson. Material och knivar  
finns på plats.

29 november - SlöjdCafé - Prova på spinna med slända
Ledare: Kicki Englund Frost. Material finns på plats. 

 

SlöjdCafé Torsdagkvällar kl. 18 – 20

Program hösten 2018 
Mora Hemslöjdens Vänner!
Välkommen till vår slöjdlokal i Kaplagården.

Bli medlem! (Du får gärna deltaga i våra aktiviteter utan att vara medlem) 
Gå till: www.hemslojden.org/bli-medlem, fyll i dina uppgifter, eller ring AnnaKerstin Österström, 070-230 25 62. 
Medlemsavgiften är 200 kr. För barn och ungdomar upp till 25 år är medlemsavgiften 50 kr.

www.hemslojden.org

Följ oss på Facebook: Mora Hemslöjdens Vänner


