
Full fart i Kaplagården!
Nu har vi funnits i Kaplagården i drygt ett år. Flytten 
har gett slöjdandet i föreningen ny energi och vi har 
aktiviteter i gården flera dagar i veckan. Välkommen 
till våra aktiviteter, passa då samtidigt på att köpa 
lotter i vårt fina slöjdlotteri! 
Du som vill vara säker på att få information, skicka 
din e-mail till: annakerstin@finngarden.se

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

Dräktjunta Onsdagar kl. 17 – 19
Handledning finns. 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 i så fall  
via Facebook/e-mail.

SlöjdCafé Torsdagkvällar kl. 18 – 20
Välkommen till våra SlöjdCafékvällar. Prova på olika 
slöjdtekniker. Ingen anmälan till Slöjdcafé. Ta gärna  
med material till de olika aktiviteterna om du har, om inte 
så finns ”provapåmaterial” till självkostnadspris. Kostnad  
för SlöjdCafé: Medlemmar 20 kr, för icke medlemmar  
50 kr. Reservation för ändringar, meddelas i så fall 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.

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

25 januari - SlöjdCafé - Träskedar.
Ledare: Mats Leijon. Ut med plasten, prova på att tälja  
dig en egen slev. Material och knivar finns.

1 februari - SlöjdCafé - Kavelfrans.  
Anna-Kerstin Österström/Gerd Jons. Teknik som du kan 
använda till kantavslutningar.

8 februari - SlöjdCafé - Hjärtan i plåt, trä och tyg
Gör ett hjärta till dig själv eller ge bort till en vän.

15 februari - SlöjdCafé - Rotslöjd.
Ledare Margit Hielle. Rötter finns på plats.

24 februari - Öppet hus i Kaplagården kl. 11-16 
OBS! Lördag. Gerillaslöjd och prova på att göra kavelfrans. 
Fika, lotteri.

8 mars - SlöjdCafé - Prova på knyppling.. 
Material och knyppeldynor finns.

15 mars - SlöjdCafé - Nålbindning.
Ledare: Erik Lönnemyr. En gammal teknik där du ”syr” 
med nål och garn.

24 mars - Utflykt till Malung, se annons sid 3.

22 mars - SlöjdCafé - Brodera på stickat.
Anna-Kerstin Österström/Gerd Jons. Ta gärna med egna 
stickade plagg att brodera på.

April - Dräktdag (datum och program ej bestämt än) 

5 april - SlöjdCafé - Makramé.
Ledare: Therese Eriksson. Material finns på plats.

12 april - SlöjdCafé - Tvåändstickning.
Ledare: Nelly Stolth. Nybörjare och fortsättning.

14-15 april. Kurs flerfärgsvirkning, se annons sid 3.

19 april - SlöjdCafé - Tvåändstickning.
Ledare: Nelly Stolth. Nybörjare och fortsättning.

26 april - SlöjdCafé - UFO.
UnFinished Objekt, nu gör vi klart det vi börjat på..

April - Dräktdag (Datum för dräktdag ej bestämt) 

3 maj - SlöjdCafé - Skarvsöm. 
Ledare: Gun Gråbergs. Skarvsöm är en sorts lappteknik 
där lappar av kläde sys samman och bildar ett spännande 
geometriskt mönster. 

17 maj - Tälj i färskt virke. Material och verktyg finns. 
Ledare: Inga-Britt Ax Ambrosiusson

30 juli - Världsbroderidagen. Håll utkik efter tid och plats.
Ledare: Gun Gråbergs, Åsa Westman, Marlis Gysling.  

1 2 3

SlöjdCafé Torsdagkvällar kl. 18 – 20
Läs information om SlöjdCafé på sid 1. 

Kurs 14 - 15 april 
Flerfärgsvirkning - grundkurs

Lokal: Kaplagården. Ledare: Ulla Berglund Brasch.  
Kostnad: 600 kr. Materialkostnad tillkommer, samt fika och 

lunch. Anmäl senast: 4 april till 070-230 25 62.

Utflykt till Malung 24 mars!
OBS! Detta datum gäller 24 mars. Utflykt till Malung, 
Täpp Lars (bl a skinnskräddare) och Harry Hedgren 
(grossist för skinn, textil m m. Avfärd 08.00 hemma 

igen ca.16.00. Kostnad ca.150 kr, inkl.fika och bensin. 
Kostnad för lunch tillkommer. Samåkning.  

Anmälan senast den 7 mars till:070-230 25 62.  

Vinn fina hantverk som medlemmar i Mora Hem- 
slöjdens Vänner tillverkat. Du kan köpa lotterna under våra 

aktiviteter under hösten 2017. Lottpris: 20 kr.

Slöjdlotteri med fina vinster!
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Bli medlem! 
Gå till: www.hemslojden.org/bli-medlem, fyll i dina uppgif-
ter, eller ring AnnaKerstin Österström, 070-230 25 62 så 
hjälper hon dig. Som medlem i föreningen har du rabatt på 
bl a prenumeration på tidningen Hemslöjd och medlems-
erbjudanden i riksanslutna hemslöjdsbutiker i Sverige. 

För mer info: www.hemslojden.org

Mer inspiration, 365slojd.se, slojdeniskogen.se, 
slojdhaller.se, textilhemslojd.se, zickermans.se, slojdklub-
ben.se, digitaltmuseum.se

...och du! Vill du bidra med kunskap och ideér till vår 
förening, hör av dig!

Mora Hemslöjdens Vänner styrelse t o m februari 2018:
Ordinarie: ordf. Gun Gråbergs, sekr. Marlis Gysling, kassör 
Anna-Kerstin Österström, Kicki Englund Frost, Anneli Wallin,  
Gerd Jons, Lotta Svensk. Suppleanter: Mats Leijon, Maria Wiik 
Öhagen, Emma Frost, Inga-Britt Ax Ambrosiusson
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2018 (Version 3)

Se oss på Facebook: Mora Hemslöjdens Vänner

Prova på knyppling
Slöjdlotteri 
Kurs i flerfärgsvirkning 
Vävstuga 
Täljning
och mycket mer...

Mora Hemslöjdens Vänner

Kom ihåg!
Årsmöte 20 februari

Kallelse och program skickas ut senare.

Vårprogram

Ur programmet:
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