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VÆVNING
- for nybegyndere og viderekomne

Faglig uddannelse i skaftevævning
i København og Viborg
Faglig uddannelse i billedvævning
i København

Laugets Vævekurser har lokaler i 
Grøndal MultiCenter,
Hvidkildevej 64,
2400 København NV

Kurser i Viborg afholdes på
Skals - højskolen for design og håndar-
bejde, Højskolebakken 21,
8832 Skals

TILMELDING

Laugets Vævekurser i København
Administrator Knud Erik Melgaard
kontakt@vaevekurser.dk
www.vaevekurser.dk

Laugets Vævekurser i Viborg
til Berthe Forchhammer
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

I København har vi 10 store væve 
med 8-16 skafter, en computerstyret 
24-skaftsvæv, 40 klapvæve og udstyr 
til båndvævning og billedvævning.

OVERSIGT
side 3-6      UGEKURSER
side 7-19     SPECIALKURSER
side 20-23   FAGLIGE UDDANNELSER

Skaftevævning
ved Berthe Forchhammer

Hold nr.: 22-l-2
22 gange á 5 lektioner

Der arbejdes individuelt på klapvæve 
og på skaftevæve op til 16 skafter. Der 
kan arbejdes med boligtekstiler og be-
klædningstekstiler. Du får mulighed for 
at arbejde både praktisk og teoretisk 
med de forskellige projekter. Derud-
over kan du deltage i et eller flere 
større fællesprojekter, som aftales ved 
kursets start.

I lokalet er der også en digital 24-skaft 
Toikavæv, som deles mellem de faste 
hold, her kan du væve egne projekter 
med større mønstre. Vi har også mu-
lighed for at arbejde med WeavePoint 
programmet, hvor du får undervisning i 
bindingslære efter individuelt behov.  

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Tirsdage kl. 17.00 – 21.35
Væv selv fra kl. 15.00
Start: 4. oktober 2022

Pris:  4.235 kr./2.600 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos: 
Berthe Forchhammer
20 74 52 47
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

Skaftevævning
ved Sofia Hagström Møller

Hold nr.: 22-l-6
20 gange á 4 lektioner

Dette hold henvender sig til nybegyn-
dere eller let øvede i vævning. Mere 
erfarne deltagere er også velkomne, 
men der lægges vægt på opsætning af 
væv, udregning af opskrifter samt en 
grundlæggende forståelse for væve-
teori. Der vil være muligt selv at styre 
sit projekt i forhold til, om man vil ar-
bejde med specifikke produkter f.eks. 
til rum og/eller beklædningstekstil. 
Man er også velkommen til at udar-
bejde et prøvemateriale i forskellige 
grundbindinger, samt at tage en mere 
eksperimenterende vinkel på sine op-
sætninger. Det kan for eksempel være 
at undersøge, hvordan farver og struk-
turer fungerer i væven. Hver deltager 
får tildelt sin egen væv, med minimum 
6 tramper og 4 skafter. Deltagerne 
udarbejder sammen med underviseren 
opskrifter, udregning til køb af garn 
samt opsætning af væve.

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Mandage kl. 9.30 – 13.00 
Start: 3. oktober 2022

Pris: 3.080 kr./2.600 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Sofia Hagström Møller
31 60 66 76
sofia.moller@vaevekurser.dk
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Skaftevævning
ved Ane Rasmussen

Hold nr.: 22-l-3
20 gange á 4 lektioner 

På kurset er der mulighed for både 
at arbejde med individuelle og fæl-
les projekter inden for områder som 
boligtekstiler, tasker, tørklæder og stof 
til beklædning. Vi væver primært på 
klapvæve, men der er også mulighed 
for at væve større arbejder og fælles-
projekter på store skaftevæve. 

Du får vejledning i udarbejdelse af 
opskrifter, væveteknikker og bin-
dingstegninger. Du får ligeledes råd og 
vejledning i opsætning af væven samt 
rådgivning omkring design, farvevalg 
og montering af de færdigvævede 
tekstiler. 
 

Grøndal MultiCenter 
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Onsdage kl. 15.00 - 18.30
Væv selv fra kl. 13.00 
Start: 5. okober 2022

Pris: 3.080 kr./2.600 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
22 80 56 92
ane.rasmussen@vaevekurser.dk

Skaftevævning
ved Sofia Hagström Møller

Hold nr.: 22-l-1
20 gange á 4 lektioner

Du arbejder med dit væveprojekt på 
en 4-skaftsvæv eller på en af de større 
væve. Holdet har mulighed for at 
benytte skaftevæve op til 16 skafter 
samt at afprøve en computerstyret 
digitalvæv. De store skaftevæve samt 
digitalvæven bruges efter aftale med 
underviser og med de øvrige hold. De 
store væve bliver gerne brugt til fæl-
lesprojekter.
Du lærer at planlægge dit eget projekt 
fra ide og skitse til det vævede tekstil. 
Du får vejledning i opsætning og betje-
ning af væv, samt udregning af garn-
forbrug. Vi taler om indkøb af garn og 
farvevalg, og vi arbejder med bindin-
ger og mønstertegning på computeren 
med softwaren WeavePoint.

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Torsdage kl. 17.00 – 20.30 
Væv selv fra kl. 15 
Start: 6. oktober 2022

Pris: 3.080 kr./2.600 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Sofia Hagström Møller
31 60 66 76
sofia.moller@vaevekurser.dk
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Billedvævning med papir
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr.: 22-kK-15
20 lektioner

Et eksperimenterende værkstedskur-
sus, hvor der arbejdes med papir som 
islæt i væven. Papirgarn, akvarelpapir 
og andet papir males med flydende 
farver. Gamle kalendere og lignende 
tryksager i den rette kvalitet klippes i 
strimler eller former og bruges i væven 
som islæt. Der er mange bud og mu-
ligheder, når der arbejdes frit i væven 
med disse alternative islætsmaterialer.

Det bliver en legende weekend, hvor 
der er fokus på farve, form og bære-
dygtige resultater.

Grøndal MultiCenter  
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Fredag den 18. november 2022
Kl. 9.00 – 14.20 
Lørdag den 19. november 2022
Kl. 9.00 – 15.15
Søndag den 20. november 2022
Kl. 9.00 – 15.15

Pris: 950 kr./830 kr. PEA
+ udgifter til materialer

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
20 42 33 76
gina.nielsen@vaevekurser.dk

Billedvæv (aftenhold)
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr.: 22-l-5
12 gange á 4 lektioner

Billedvævning er et håndværk - sjovt,  
udfordrende og sågar bæredygtigt. 
Man kan få brugt garnrester og væve 
stort som småt og med teknik og ma-
terialer, helt som man har lyst til. De 
vævede resultater vil undervejs danne 
udgangspunkt for faglig diskussion om 
billedvævningens forunderlige verden. 
Er du øvet, kom da gerne med et par
skitser, som måske kan omsættes til
en vævning. Er du begynder, pak da
tålmodighed, garner og en tom
billedvævsramme – så tager vi den
derfra. Har du ingen redskaber at med-
bringe, kontakt da underviser inden 
første undervisningsgang. På aftenhol-
det holder vi en ½ times spisepause.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Hver anden mandag (ulige uger)
Kl. 17.00 – 20.30

2022: 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 
5/12, 19/12
2023: 16/1, 30/1, 27/2, 13/3, 27/3
 
Pris:  1.945 kr./1.655 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
20 42 33 76
gina.nielsen@vaevekurser.dk

Billedvæv (daghold)
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr.: 22-l-4
12 gange á 3 lektioner

Billedvævning er et håndværk - sjovt,  
udfordrende og sågar bæredygtigt. 
Man kan få brugt garnrester og væve 
stort som småt og med teknik og ma-
terialer, helt som man har lyst til. De 
vævede resultater vil undervejs danne 
udgangspunkt for faglig diskussion om 
billedvævningens forunderlige verden. 
Er du øvet, kom da gerne med et par
skitser, som måske kan omsættes til
en vævning. Er du begynder, pak da
tålmodighed, garner og en tom
billedvævsramme – så tager vi den
derfra. Har du ingen redskaber at 
medbringe, kontakt da underviser 
inden første undervisningsgang.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Hver anden mandag (ulige uger)
Kl. 14.00 – 16.35

2022: 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 
5/12, 19/12
2023: 16/1, 30/1, 27/2, 13/3, 27/3

Pris: 1.460 kr./1.240 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
20 42 33 76
gina.nielsen@vaevekurser.dk
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Væv med GIFs unike garner
ved Sofia Hagström Møller

Hold nr.: 22-kK-18
32 lektioner

Dette kursus er et samarbejde mellem 
Laugets Vævekurser og Garnindkøbs-
foreningen af 1998 (GIF). GIF forhand-
ler klassiske garner og utraditionelle 
garner med blandede egenskaber. På 
kurset får du mulighed for at afprøve 
GIFs garner på en væv med 4 skafter. 
Fokus vil være på garnernes struktur 
og tekstur, og der arbejdes på prøve-
opsætninger, hvor deltagerne selv kan 
undersøge materialerne og dermed 
skabe deres eget ”struktur-bibliotek” 
med GIFs garner. Det kræver et vist 
kendskab til opsætning af væv og de 
grundlæggende væveprincipper, da vi i 
fællesskab sætter vævene op.

Vævninger med struktur
ved Berthe Forchhammer

Hold nr.: 23-kK-16
4 gange á 7 lektioner
og 2 timers foredrag

Kurset tager udgangspunkt i Ann 
Richards’ bog ”Weaving: Structure 
and Substance”. Vi skal arbejde med 
struktur og overflader ved hjælp af 
bindinger og materialer. Der vil blive 
arbejdet med væveprøver i drejl, 
plisseringer, drejervæv med perler, 
hulkrus og deflected dobbeltvævning.
Ved at kombinere teknikker og mate-
rialer opnår vi spændende strukturer i 
de vævede stoffer.
Kurset har første dags aften et online 
foredrag ved Ann Richards, hvor hun 
selv fortæller om sine erfaringer og 
smukke arbejder, og hun svarer på 
spørgsmål.

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 11. 12. 13. 14. maj 2023
Torsdag - søndag
Kl. 9.00 - 15.15

Foredrag afholdes på
Kulturhuset Rentemestervej
Torsdag den 11. maj 2023
Kl. 19.00 - 21.00
Pris: 1.470 kr./1.300 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos: 
Berthe Forchhammer
20 74 52 47
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

Weaving: 
Structure and Substance
et on-line foredrag
ved Ann Richards

Hold nr.: 23-kK-17

Væver Ann Richards har netop udgi-
vet bogen ”Weaving: Structure and 
Substance” og hun introducerer i dette 
foredrag sine erfararinger med aktive 
garner og væveteknikker. Foredraget 
er på engelsk og Anns korte intro til 
foredraget er: ”Anni Albers describes 
the interplay between structure and 
material as “the essence of weaving” 
and this talk will look at some of the 
ways this interaction can play out.” 

Biblioteket Rentemestervej 76
2400 København

Torsdag den 11. maj 2023 
Kl. 19.00 - 21.00
Pris: 140 kr.

Yderligere oplysninger hos: 
Berthe Forchhammer
20 74 52 47
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Onsdag 7. september 2022
Kl. 16.00 – 20.30 
Tordag - lørdag 8.-10. september 2022
Kl. 9.00 - 15.15
Søndag 11. september 2022
Kl. 10.00 - 15.15
Pris: 1.520 kr./1.330 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Sofia Hagström Møller
31 60 66 76
sofia.moller@vaevekurser.dk
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Skridende sølning
ved Berthe Forchhammer

Hold nr.: 22-kK-19
4 gange á 7 lektioner

På kurset bliver der mulighed for at 
arbejde med skridende sølning, en 
teknik der giver mange nye mønstre, 
såsom runde former og bølger. Vi gen-
nemgår teorien bag og arbejder bl.a. 
med metoder fra Weaving with Echo 
and Iris af Marian Stubenitsky.

Tegning til skridende sølning er lettest 
på computer, så har du en computer og 
gerne med WeavePoint programmet, så 
tag den med til udvikling af mønstre.
Da opsætning og vævning er lidt kræ-
vende, så forudsætter kurset kendskab 
til opsætning af væv. Vi kommer til 
at arbejde på forskellige væve, såsom 
digital skaftstyring og tangentvæv.
Påregn en materialeudgift.

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 18. 19. 20. 21. august 2022
Torsdag - søndag
Kl. 9.00 - 15.15

Pris: 1.330 kr./1.160 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos: 
Berthe Forchhammer
20 74 52 47
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

Fra design til nytænkte tekstiler
ved Gina H. Nielsen, Sofia H. Møller og 
Berthe Forchhammer

Hold nr.: 22-kK-20
3 gange á 8 lektioner 
+ udflugt 1½ time 

Dette kursusforløb er fordelt over tre 
lørdage med tre forskellige instruktø-
rer inkl. et studiebesøg på udstillingen 
”Moduler til liv, leg og læring” af 
væver Pia Jensen vist i Officinet hos 
Danske Kunsthåndværkere & Desig-
nere. Alle kan deltage, det kræver kun 
nysgerrighed og lyst til at eksperimen-
tere med form og farve i en kreativ 
proces.

Den første undervisningsgang har fokus 
på at skabe kompositioner i striber. 
Der introduceres metoder til at skabe 
striber, efterfulgt af en gennemgang af 
Johannes Ittens farveteorier. Resten af 
dagen vikles der stribekompositioner 
med diverse farvekontraster og garner. 
Alt fra denne kreative dag kan efterføl-
gende omsættes direkte til tørklæder, 
puder, plaider, beklædning m.m.

Den anden gang vil der blive gen-
nemgået, hvordan man kan gøre brug 
af diverse metoder til at styre sine 
designprocesser. Målet er at komme 
frem til et design, der kan væves efter. 
Deltagerne arbejder på kurset efter 
stemningsbilleder, hvorfra deltagerne 
kan finde en palet og mønstre til vide-
re og individuel bearbejdning. Herefter 
placeres farver og mønstre ind i et 
specifikt rum, eller der arbejdes mod 
beklædning. Underviser har skabeloner 

med til rum og beklædning, som gør 
det nemt at komme frem til et desig-
nresultat. Vi arbejder med papir, pap, 
farveblyanter, tusser og garnrester.
  
Den tredje undervisningsgang mødes 
holdet i Officinet, Bredgade 66, hvor 
væver Pia Jensen vil fortælle om sin 
udstilling og sine designprocesser. Her-
efter vil Berthe Forchhammer på væ-
veværkstedet Smallegade 52D, 1. sal, 
2000 Frederiksberg ”samle trådene” 
og få designideerne til at konkretisere 
sig med vejledning i garner, bindinger, 
snak om tætheder, stoppeprøver, væ-
veprøver, efterbehandling og opskrif-
ter. Inden denne sidste gang sendes/
vises jeres ideer fra de to første 
undervisningsgange til Berthe, så alle 
får det bedste skub fremad i processen 
fra skitse til tekstil!.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64 
2400 København NV

Gina - lørdag 17. september 2022
Sofia - lørdag  1. oktober 2022
Berthe - lørdag 12. november 2022
Kl. 9.00 – 16.10

Studiebesøg hos Pia Jensen
Lørdag 12. november 2022
Kl. 9.00

Pris: 1.300 kr./1.140 kr. PEA
 
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
20 42 33 76
ginahn@vaevekurser.dk
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WeavePoint kursus
for viderekomne
ved Berthe Forchhammer

Hold nr.: 22-kK-22
1 gang á 7 lektioner

For dig der allerede har WeavePoint 
og bruger programmet til udvikling af 
dine vævninger er dette kursus 
tænkt som en inspirationsdag, hvor du 
kan komme videre i programmet. Det 
er også et kursus for dig, som måske 
har gået på de faglige moduler, men 
trænger til at få gennemgået funktio-
nerne igen.

Vi kommer til at arbejde med spe-
cialfunktioner såsom partimønstre, 
skridende sølning, farvesætning etc.

Medbring din egen computer med 
WeavePoint.

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Lørdag 26. november 2022
Kl. 9.00 – 15.15

Pris: 335 kr./290 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos: 
Berthe Forchhammer
20 74 52 47
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

Kejsekursus
Ved Lotte Dalgaard

Hold nr.: 22-kK-23
2 gange á 7 lektioner

Spar tid - Prøv noget nyt. 
Kan du kejse med 2 tråde uden kejse-
stok? Trådene ligger smukt én og én i 
skellet, når man kejser dem.
Kan du lave striberapporter med 40 
tråde med en 10-huls kejsestok?
Kan du lave en 4-farvet smalstribet 
trend med 1000 tråde på kort tid?
Og alligevel have trådene liggende én 
og én i skellet, så sølningen bliver let 
og hurtig.

Er alt dette volapyk for dig - så har du 
nu mulighed for at prøve det hele.

Medbring gerne eget garn til egen 
trend.
Dag 2 arbejdes der individuelt med 
hjælp fra Lotte.

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Lørdag 5. november 2022
Søndag 6. november 2022
Kl. 10.00 - 16.15
Pris: 665 kr./580 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Lotte Dalgaard
27 20 03 79
lotte.dalgaard@vavekurser.dk

WeavePoint for begyndere
Ved Pernille Makholm

Hold nr.: 22-kK-21
1 gang á 7 lektioner

Vi gennemgår de basale funktioner 
i WeavePoint herunder indstillinger, 
tegning, redigering og filhåndtering 
samt projekt- og note-værktøjerne. 
Der er opgaver til alle emnerne og tid 
til at arbejde med opgaverne på dagen 
under vejledning og sammen med de 
andre kursister. WeavePoint ”taler” 
svensk, tysk, engelsk, norsk eller finsk, 
Mini’en er kun på svensk – der vil være 
gloseliste på engelsk/svensk/dansk.

Medbring computer (husk strømfor-
syningen) med installeret WeavePoint 
eller WeavePoint Mini (køb, demo og 
priser: http://www.m-e.se/priser.html)

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Lørdag 3. september 2022
Kl. 9.30 - 15.45

Pris: 335 kr./290 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Pernille Makholm
26 78 67 80
pernillemakholm@yahoo.dk
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Kørekort til skaftevæv
ved Gina Hedegaard Nielsen
og Lotte Dalgaard

Hold nr.: 23-kK-5
4 gange á 7 lektioner

Kurset ”Kørekort til skaftevæv” har 
fokus på trending og opsætning af en 
4-skaftsvæv, de basale bindinger og 
forskellige garnkvaliteter.

På kurset introduceres bomning af de 
forskellige kvaliteter, og der er teore-
tisk gennemgang af de bindinger, der  
arbejdes med samt snak om efterbe-
handling af de vævede stoffer.  

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 8. 9. 10. 11. juni 2023
Torsdag - søndag
Kl. 9.00 – 15.15

Pris: 1.330 kr./1.160 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen/
Lotte Dalgaard
20 42 33 76 / 27 20 03 79
gina.nielsen@vaevekurser.dk
lotte.dalgaard@vaevekurser.dk

Tæppekursus
Ved Lotte Dalgaard og
Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr.: 23-kK-23
4 gange á 8 lektioner

Vi væver prøver i mange forskellige 
teknikker til gulvtæpper, løbere og 
måtter til gulvet. Lynild, kelim, rølla-
ken, taquete og teknikker til organiske 
former i traditionelle fladvævede 
gulvtæppekvaliteter. Rya og floss er 
teknikker, som igen er på vej ind i 
boligmiljøet.

Du vælger selv, hvor din interesse er 
størst. Gode råd og fif om tæppevæv-
ning, forskellige kantafslutninger, sam-

Bånd i lange baner
ved Ane Rasmussen

Hold nr.: 22-kK-2
2 gange á 7 lektioner

Båndvævning er sjovt, og vejen fra ide 
til et færdigt produkt behøver ikke at 
være lang. På kurset fokuserer vi på 
de enkle væveteknikker. Der vil være 
mulighed for at fordybe sig i de mange 
forskellige farveeffekter, eller du kan 
gå på opdagelse i de simple plukketek-
nikker. Håndvævede bånd kan bruges 
til alt fra stropper og nøgleringe til 
snørebånd, hattebånd og hundesnore. 
Medbring gerne egen spjæld- el-
ler båndvæv samt vævematerialer. 
På stedet vil der være et udvalg af 
materialer samt mulighed for at låne 
redskaber. Udgifter til materialer må 
påregnes.

Grøndal MultiCenter 
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Lørdag 12. november 2022
Søndag 13. november 2022
Kl. 10.00 - 16.15
 
Pris: 665 kr./580 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
22 80 56 92
ane.rasmussen@vaevekurser.dk

mensyning af baner og anden monte-
ring vises og diskuteres.
Materialeudgifter må påregnes. 

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 20. 21. 22. 23. april 2023
Torsdag - søndag
Kl. 9.00 - 16.10
Pris: 1.520 kr./1.330 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Lotte Dalgaard
27 20 03 79
lotte.dalgaard@vavekurser.dk
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Væv i blåt
ved Helle Trolle

Hold nr.: 23-kK-24
5 gange á 7 lektioner

På dette kursus eksperimenteres der 
med måder at kombinere vævning og 
indfarvning. Nuancer af blå er temaet, 
og vi indfarver med farvestofferne 
indigo, tusch og remazol. Mange af de 
teknikker, vi skal arbejde med, stam-
mer fra Japan, eksempelvis Ikat, hvor 
trendtråde reserveres inden de farves.  
En anden teknik er shibori, hvor teksti-
let væves og trækkes sammen, før det 
farves, og endelig kan der eksperimen-
teres med blå bindetråde, som danner 
et sashiko mønster på en lærredsvæ-
vet flade. Der sættes op til forholdsvis 
enkle bindinger på skaftevæve med 4-8 
tramper, og alle kursister udarbejder 
en individuel samling tekstiler med 
eksempler på forskellige materialer, 
indfarvningsteknikker og vævninger.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
København NV

Den 19. 20. 21. 22. 23. juni 2023
Mandag - fredag
Kl. 10.00 – 16.15

Pris: 1.660 kr./1.450 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Helle Trolle
31 72 46 41
hellerudetrolle@gmail.com

Trendreps på partier
Grundkursus
Ved Lotte Dalgaard

Hold nr.: 23-kK-10
5 gange á 8 lektioner

Trendreps er en enkel teknik i lær-
red. Vi arbejder med alle slags tern og 
mønstre på 2-4 partier. Efter opsæt-
ningen er det en hurtigt vævet teknik 
med mange muligheder på bare 4 skaf-
ter. For dig som kender til trendreps, 
og som gerne vil lære at omsætte egne 
tern og mønstre til sølning, trampning 
og opbinding, så er det her du skal 
være med. Herefter kan du  lege frit 
med partierne og farverne.
Vi sætter trende op i forskellige 
garnkvaliteter, og du får mulighed for 
at væve på alle opsætningerne og har 
prøver og kompendium med hjem til 
dit eget videre arbejde.
Materialeudgifter påregnes.

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 24. 25. 26. 27. 28. april 2023
Mandag - fredag
Kl. 9.00 - 16.10

Pris: 1.900 kr./1.660 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Lotte Dalgaard
27 20 03 79
lotte.dalgaard@vaevekurser.dk
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Væve maraton
ved vævelærerne

Hold nr.: 23-e-1
1 dag – 9½ lektioner

Alle deltagere på Laugets Vævekur-
sers ugentlige vævehold i skaftevæv 
og billedvæv inviteres til en dag fyldt 
med vævning og inspiration. Denne 
dag giver god mulighed for at arbejde 
mange timer ved din væv, ligesom du 
kan få hjælp til planlægning af nye ar-
bejder. Vi laver en lille fremvisning af 
alle de fine produkter, der er kommet 
ud af væveudfordringen på skafte- og 
billedvævene.

God chance for at se, hvad dem fra de 
andre hold arbejder med. Nye ideer 
opstår i samværet. Kom og vær med 
både skaftevævere og billedvævere.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 Kbh. NV

Lørdag 25. februar 2023
Kl. 9.00 – 17.30

Pris: 200 kr.

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen/
Lotte Dalgaard
20 42 33 76 / 27 20 03 79
gina.nielsen@vaevekurser.dk
lotte.dalgaard@vaevekurser.dk

Studiekreds for fagligt uddannede 
billedvævere
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr.: 22-s-2
4 gange á 5 lektioner

Laugets Vævekurser fortsætter denne 
nyetablerede studiekreds, som har til 
formål at give de fagligt uddannede 
billedvævere et forum, hvor man kan 
diskutere og udforske billedvævningens 
univers. Kredsen har fået godt gang 
i et fællesprojekt, som giver lyst til 
mere af samme slags, og har man som 
uddannet billedvæver lyst til at være 
med i det faglige fællesskab, så er det 
muligt at springe på holdet. 
Gina Hedegaard Nielsen stiller sig til 
rådighed som studiekredsleder og
vil sikre, at studiekredsen bliver på 
sporet og forfølger de udfordringer,
som kredsen opstiller i fællesskab. Vi 
mødes fire gange fysisk og/eller virtu-
elt via Zoom eller Teams.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

2022: 29/10, 3/12 
2023: 4/2, 15/4 
Lørdage
Kl. 9.30 – 14.00

Pris: 950 kr./830 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
20 42 33 76
gina.nielsen@vaevekurser.dk
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Faglig uddannelse i billedvævning
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr.: 22-mK-1
12 gange á 5 lektioner

Faglig uddannelse i billedvævning er et 
kursusforløb, der indeholder 3 mo-
duler, der strækker sig over ca. 3 års 
undervisning. Ved tilmeldingen melder 
man sig til alle tre moduler. Der skal 
fremlægges mapper, der godkendes fra 
modul til modul for at kunne fuldføre 
uddannelsen. Hvert modul har særligt 
indhold med teknik og håndværk.
Se yderligere information om hvert 
modul på vores hjemmeside, hvor en 
publikation for de faglige uddannelser 
kan hentes. Det er undervisning hver 
anden mandag i lige uger, og der skal 
påregnes hjemmearbejde fra gang til 
gang.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Hver anden mandag (lige uger)
Kl. 17.00 – 20.30

2022: 3/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12,
2023:  9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 
17/4

Pris: 2.250 kr./1.890,- kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
20 42 33 76
gina.nielsen@vaevekurser.dk

Laugets Vævekursers faglige uddannelser

De faglige uddannelser i billedvævning og skaftevævning er oprindelig god-
kendt af Undervisningsministeriet i 1973 for Landsforeningen Stoftrykker- og 
Væverlauget. De praktiske og teoretiske uddannelser var tænkt som et sup-
plement til de specialiserede og individuelle uddannelser, som man på den 
tid modtog på væveværkstederne og med et fokus på en mere almen teknisk/
praktisk indlæring i billed- og skaftevævsteknikkerne til støtte for uddannelsen 
på væveværkstederne. Uddannelserne var endvidere tænkt som supplement 
for andre, der virkede inden for det tekstile håndværk.
 
I dag tilbydes uddannelserne via Laugets Vævekurser til alle, der vil lære 
fagene grundigt, og ikke mindst til professionelle udøvere og undervisere. 
Kursusrækken, som består af 3-4 moduler, er tænkt som en praktisk væveud-
dannelse, hvor forløbet kan gennemføres indenfor 2-4 år. 
Moduluddannelserne i skaftevæv kan følges i København eller som internat i 
Skals – på Højskolen for design og håndarbejde. Billedvæv tilbydes i øjeblikket 
kun i København.

Læs mere om de faglige uddannelser på vores hjemmeside: www.vaevekurser.dk 
Her kan man downloade en folder om de to uddannelser.
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Gina Hedegaard 
Nielsen

Lotte Dalgaard

Berthe Forchhammer

Sofia Hagström 
Møller

Ane Rasmussen

Laugets Vævekursers
undervisereModul II Drejl - teori og praktik

Skals / Viborg
ved Berthe Forchhammer og
Ane Rasmussen/Lotte Dalgaard

HOLDET ER FULDTEGNET!

Hold nr.: 22-mV-2A

48 lektioner
2022: 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 
24/10, 25/10. 
Pris: 6.400 kr./5.500 kr. PEA

Hold nr.: 23-mV-2B

32 lektioner
2023: 26/1, 27/1, 28/1, 29/1
Pris: 4.400 kr./3.800 kr. PEA

Skals – Højskolen for Design og
Håndarbejde
Højskolebakken 21 
8832 Skals

Yderligere orientering hos
Berthe Forchhammer
20 74 52 47
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

Modul I skaftevævning
Teori og praktik - København 
ved Ane Rasmussen
og Berthe Forchhammer

Hold nr.: 22-mK-4
162 lektioner

Teori (42 lektioner): Introduktion i 
brug af computerprogrammet Weave-
Point og gennemgang af de tre grund-
bindinger lærred, kipper og satin. Der 
skal beregnes tid til hjemmeopgaver 
fra gang til gang.
Praktik (120 lektioner): Praktisk væv-
ning og materialekendskab trænes. Der 
væves prøver med bindingerne, som er 
gennemgået i teorien. Arbejdsmappe 
med væveprøver udarbejdes. Modul I 
afsluttes med en boggennemgang og et 
kursusbevis.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Holdet starter med praktik
torsdag den 16. september 2022
kl. 16-20 og den 17. 18. september 
2022 kl. 9-16.
Hele modulforløbet afsluttes onsdag 
den 21. juni 2023.

Tidsplan oplyses til holdet!

Pris: 6.075 kr./5.105 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhamer
20 74 52 47
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

Modul III skaftevævning
Teori og praktik - København 
ved Lotte Dalgaard og Ane Rasmussen
 
HOLDET ER FULDTEGNET!

Hold nr.: 22-mK-3
72 lektioner

Praktik: Praktisk vævning og materia-
lekendskab trænes. Der væves prøver 
med bindingerne, som er gennemgået 
i dobbeltvævsteorien. Arbejdsmappe 
med væveprøver udarbejdes.
Modul III afsluttes med en boggennem-
gang og et kursusbevis.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Tidsplan oplyses til holdet!

Pris: 2.700 kr./2.260 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Lotte Dalgaard/Ane Rasmussen
27 20 03 79  / 22 80 56 92
lotte.dalgaard@vaevekurser.dk 
ane.rasmussen@vaevekurser.dk

De vævede tekstiler, der er vist 
på fotos her i kursusprogram-
met, er vævet af deltagere 
på ugekurser og på de faglige 
moduler.
Fotograferne er primært under-
viserne hos Laugets Vævekurser.
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Tilmelding

På hjemmesiden www.vaevekurser.dk eller på mail til kontakt@vaevekurser.dk
Reservation er mulig frem til kursusstart, og betaling skal ske inden kursusstart.
Kursustilmelding kan ikke annulleres senere end 14 dage før kursusstart,
hvorefter tilmelding er bindende.

Pensionister, arbejdsledige og studerende (PEA) bosat i Københavns Kommune og 
Frederiksberg Kommune kan få nedsat pris for kurser, der afholdes i København. 
Tilsvarende kan kursister bosat i Viborg Kommune få nedsat pris for kurser, der 
afholdes i Viborg (Skals). Dokumentation skal fremsendes.

Kontaktpersoner

Underviser Berthe Forchhammer
  Tlf: 20 74 52 47
  E-mail: berthe.forchhammer@vaevekurser.dk  
Underviser Lotte Dalgaard
  Tlf: 27 20 03 79
  E-mail: lotte.dalgaard@vaevekurser.dk

Årets kursusprogram kan ses på www.vaevekurser.dk
eller rekvireres ved henvendelse til kontakt@vaevekurser.dk

Laugets Vævekurser samarbejder med 
Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi 
og er medlem af Fora.

Grafisk tilrettelæggelse: Gina Hedegaard Nielsen


