Haandarbejdets Fremmes kurser
Sortsyning

Introduktion til Sortsyning
Lørdag d. 24. september 2022 - kl. 12-16 - Kvindernes Bygning, Kbh
Brodøse: Dorte Edur
Sortsyning, blackwork, spanish work eller Holbeinsyning - kært barn har mange navne. Sortsyning er
broderi med sort tråd på fint hør- eller bomuldslærred. På kurset gennemgår vi forskellige
sortsyningsteknikker og mønstre, hvordan man begynder et mønster, og hvordan man bryder det
op og lægger skygge. Du vil også blive præsenteret for de forskellige mønstre der indgår i designet
Metamorfose.
Broderipakken Metamorfose fra Haandarbejdets Fremme kan købes på dagen til Kursuspris kr.
400,- (Vejledende udsalgspris kr. 629,-). Materialepakke til kurset kan købes på dagen, Pris: 50,- kr.
Spørgsmål vedr. kurset henvises til Brodøse Dorte Edur, på mail erichsen.dorte@gmail.com
Medbring:

Overføringspen (kan købes eller lånes af underviser), broderisaks, læsebriller eller
luplampe efter behov.
Pris:
kr. 400,- (ikke medlemmer kr. 450,-) Prisen inkluderer undervisning samt kaffe/the.
Tilmelding: Kasserer Else Toft e-mail: toftelse@gmail.com
Tid:
Lørdag d. 24. september 2022, kl. 12-16
Sted:
Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens gade 10, 3. sal, 1153 København K
Antal deltagere: 10

Japansk Silkebroderi

Introduktion til japansk silkebroderi, 2 -dages kursus
Lørdag den 5. november og søndag den 6. november 2022, kl. 10-15. Kvindernes
Bygning, Kbh
Brodøse: Inger Beck
På kurset får du et indblik i den 1600 år gamle tradition af Japansk silkebroderi, som kun har været
tilgængelig udenfor Japan siden 1986. Vi kaster os ud i at brodere designet ”Winter Nandina”. Det
smukke design broderes på silke med silke og metaltråd. Det kræver ikke broderierfaring, at deltage
i kurset, kun lysten til at deltage. Ved kursus start udleveres silkestof med overført motiv og
undervisningsmateriale. Der vil være silke og metaltråd til at udføre broderiet med. Der vil være
mulighed for at låne japanske broderinåle og stilet.
Spørgsmål vedr. kurset rettes til Inger Beck på mail Inger@beckfamily.dk eller tlf. 29 45 67 88.
Tid:
Lørdag den 5. november og søndag den 6. november 2022, kl. 10-15
Sted:
Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens gade 10, 3. sal, 1153 København K
Pris:
Kr. 800,- (Ikke medlemmer kr. 900,-). Prisen inkluderer undervisning samt kaffe/the.
Materialepakke: kr. 350,00 købes på dagen.
Tilmelding: Kasserer Else Toft e-mail: toftelse@gmail.com
Medbring: En rund 15 cm broderiramme, da du har brug for at have begge hænder frie, skal du
medbringe to små skruetvinger til at spænde rammen fast på bordet med, broderisaks
og efter behov læsebriller og luplampe.
Antal deltagere: 8

