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Skaftevævning
ved Lotte Dalgaard

Hold nr: 20-02a
22 gange – 5 lektioner 

Du arbejder individuelt med tidssva-
rende brugstekstiler som tørklæder, 
tasker, stof til beklædning, tekstiler 
til bord, plaider og små tæpper. Du får 
muligheden for teoretisk og praktisk 
at fordybe dig i en bestemt teknik på 
væven. Fællesarbejder vil blive opsat 
efter ønske fra holdets deltagere med 
mulighed for at arbejde på væv med 
op til 16 skafter.

På en væv med computerskaftstyring 
og 24 skafter er der mulighed for 
at lave avancerede mønstre. Du får 
vejledning i garnberegning, garnind-
køb, opsætning af væven, farvevalg, 
brug af væveteknikker og montering 
af de færdige arbejder. Bindingslære 
og mønstertegning på computer med 
programmet WeavePoint indgår som en 
integreret del af undervisningen.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Tirsdage kl. 17.00 - 21.35
Væv selv fra kl. 14.00
Start: 6. oktober 2020

Pris: 4.235 kr./3.575 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
E-mail: lotte.dalgaard@pc.dk
 

Skaftevævning
ved Ane Rasmussen
 
Hold nr: 20-03a
20 gange – 4 lektioner
 
På kurset arbejdes der både med 
individuelle og fælles 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 fællesprojekter på store 
væve.

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 – 18.40
Væv selv fra kl. 13.00
Start: 30. september 2020

Pris: 3.080 kr./2.600 kr. PEA
 
Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
E-mail: ane.rasmussen@gmail.com

Efterår 2020 • Forår 2021

VÆVNING
- for nybegyndere og viderekomne

Faglige moduler i skaftevævning
i København og Viborg

Faglige moduler i billedvævning
i København

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

Laugets Vævekurser i Viborg holder 
til på Skals - højskolen for design og 
håndarbejde
Højskolebakken 21, 8832 Skals

TILMELDING
Laugets Vævekurser i København
til skoleleder Mette Dahl
E-mail: kontakt.kbh@vaevekurser.dk 
Hjemmeside: www.vaevekurser.dk

Laugets Vævekurser i Viborg
til skoleleder Anette  Zilstorff
Tlf: 21 93 83 38
E-mail: kontakt.viborg@vaevekurser.dk

Reservation er mulig frem til kur-
susstart, og betaling skal ske inden 
kursusstart.

I København har vi 9 store væve 
med 8-16 skafter, en computerstyret 
24-skafts væv, 40 klapvæve og udstyr 
til båndvævning og billedvævning.
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Skaftevævning
ved Sofia Hagström Møller 

Hold nr: 20-01a
20 gange – 4 lektioner

Du arbejder med dit eget væveprojekt 
på en 4-skaftsvæv eller på en af de 
større væve. Vi har skaftevæve med op 
til 16 skafter samt en computerstyret 
væv. De store skaftevæve samt digital-
væven bruges efter aftale med under-
viseren og sammen med de andre hold, 
som bruger lokalet. Der vil altid være 
en væv til rådighed pr. deltager.
Du lærer, hvordan du planlægger dit  
projekt fra ideskitse til at designe dit 
eget vævede tekstil. Du får vejled-
ning i, hvordan du sætter væven op 
og væver, samt hvordan du beregner 
garnforbrug og laver opskrift. Vi taler 
om indkøb af garn og farvevalg, og vi 
arbejder med bindinger og mønster-
tegning på computer med softwaren 
WeavePoint.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Torsdage kl. 17.00 - 20.40
Væv selv fra kl. 13.00
Start 1. oktober 2020

Pris: 3.080 kr./2.600 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Sofia Hagström Møller
Tlf: 31 60 66 76
E-mail: fiahagstrom@gmail.com

Billedvæv (daghold)
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr: 20-04a
12 gange – 3  lektioner

Billedvævning er sjovt, meditativt og 
udfordrende, og så kan man få brugt 
sine garnrester. Alle kan deltage på 
dette hold - øvede som begyndere. 
Der arbejdes frit og individuelt med 
teknik, materiale og håndværk, og de 
vævede billeder vil undervejs være et 
udgangspunkt for fælles faglig diskus-
sion om billedvævningens forunderlige 
verden. Er du øvet, tag da gerne et par 
skitser med, som måske kan omsættes 
til en vævning. Er du begynder, så kom 
med masser af tålmodighed og gerne 
en tom billedvævsramme.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Hver anden mandag (ulige uger)
Kl. 13.30 – 16.15

2020: 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 
14/12
2021: 4/1, 18/1, 1/2, 1/3, 15/3, 29/3

Pris:  1.460 kr./1.245 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk
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Billedvæv (aftenhold)
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr: 20-05a
12 gange – 4 lektioner

Aftenholdet har samme undervis-
ningsindhold som dagholdet, så læs 
venligst teksten for dagholdet (hold 
nr. 20-04a). Også på aftenholdet kan 
både begyndere og øvede være med. 
Aftenholdet er på 4 lektioner, og vi 
holder en halv times spisepause kl. 
18.30 - 19.00.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Hver anden mandag (ulige uger)
Kl. 17.00 – 20.40

2020: 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 
14/12
2021: 4/1, 18/1, 1/2, 1/3, 15/3, 29/3
 
Pris: 1.945 kr./1.660 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

Mønstret reps, - det er vildt!
ved Benedicte Harder

Hold nr: 20-02s
3 gange – 1 x 4, 2 x 8 lektioner

Mønstret reps er en variant af 
trendreps. Vi sætter 3 forskellige 
kvaliteter op. Opsætningerne har det 
til fælles, at de, på grund af tren-
drepsens konstruktion og tæthed, giv-
er faste og funktionelle kvaliteter. Ved 
at ændre materialer, islætstykkelse 
eller partiernes rækkefølge, opstår der 
uendelige mønstermuligheder.
Kurset indledes med en teoretisk 
gennemgang og består derefter af 
praktisk arbejde på vævene. Der ro-
teres mellem vævene.
Forudsætninger: Kendskab til væve-
teori og erfaring med skaftevævning.  

Kompendium købes direkte af under-
viser: 50 kr.
Materiale udgifter må påregnes.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 4. 5. og 6. september 2020
Fredag kl. 16.00 - 19.40
Lør. og  søndag kl. 9.00 - 16.20

Pris: 950 kr./830 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Benedicte Harder
Tlf: 50 48 48 87
E-mail: benedicteharder@gmail.com

At skabe billeder
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr: 20-01s
3 gange – 1 x 6, 2 x 7 lektioner

Et komprimeret kursus om komposition 
og farvelære målrettet på at skabe 
skitser til tekstile billeder.
På kurset vil vi arbejde med komposi-
tion og farvelære både teoretisk som 
praktisk, og alle kan deltage.
Det vægtes, at arbejdsmetoderne er 
enkle at arbejde med, og de fleste af 
øvelserne bliver primært på papir.
Deltagere på billedvævskurserne vil 
have stor glæde af dette kursus.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 23. 24. og 25. oktober 2020
Fredag kl. 14.00 – 19.30
Lørdag og søndag kl. 9.00 - 15.25

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

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk
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Bånd i lange baner
ved Ane Rasmussen

Hold nr: 20-03s
2 gange – 7 lektioner

Båndvævning er sjovt og rimeligt hur-
tigt. Redskaber og teknikker er simple, 
men mulighederne for mønstre og 
farvekombinationer er uendelige. 
Håndvævede bånd kan bruges til alt 
fra stropper og nøgleringe til snør-
rebånd, bælter, butterflies og hun-
desnore. 

Der vil være tid til både at fordybe sig 
i en verden af forskellige farveeffekter 
og gå videre med opplukteknikker, der 
kan danne mere avancerede mønstre.

Medbring gerne egen spjæld- eller 
båndvæv samt materialer. På stedet vil 
der være et lille udvalg af velegnede 
materialer samt mulighed for at låne 
væveredskaber.   

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Lørdag 14. november 2020
Søndag 15. november 2020
Kl. 10.00 – 16.25

Pris: 665 kr./580 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
E-mail: ane.rasmussen@gmail.com

Kom i gang med skaftevævning
ved Berthe Forchhammer

Hold nr: 20-04s
4 gange – 4 x 7 lektioner

Vil du bare gerne i gang med skafte-
vævning, er der her en chance for at få 
det prøvet. Vi starter med at arbejde 
med vikleprøver til et tørklæde i uld, 
herefter udarbejdes en opskrift. Du 
kommer hele processen igennem fra 
fremstilling af din trend til vævning og 
snak om efterbehandling. På 4 arbejds-
dage vil du få en god fornemmelse for 
håndværket og have gjort dig nogle 
erfaringer med faget.
Du får en lille vejledning i de
gennemgåede processer med dig, så du 
bedre kan gå videre på egen hånd.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 2. 3. 4. og 5. juni 2021
Torsdag - søndag
Kl. 9.00 - 15.25

Pris: 1.330 kr./1.160kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
E-Mail:
berthe.forchhammer@gmail.com
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Fra design til nytænkte tekstiler
ved Gina H. Nielsen, Sofia H. Møller og 
Berthe Forchhammer

Hold nr: 20-05s
3 gange - 7 + 1,5 = 21 lektioner 
+ udflugt 1½ time 

Dette kursusforløb er fordelt over fire 
lørdage med tre forskellige instruktø-
rer inkl. et studiebesøg på atelier hos 
væver Pia Jensen. Alle kan deltage, 
og det anbefales varmt til deltagere 
på Faglig uddannelse i skaftevæv. Det 
kræver kun lyst til at eksperimentere 
med form og farve i en kreativ proces.

Den første undervisningsgang (3. okto-
ber 2020) har fokus på at lave stribe-
kompositioner. Gina H. Nielsen giver 
en introduktion til komposition med 
striber og derefter en gennemgang 
af de syv kontrastspændinger efter 
Johannes Ittens farveteorier. Resten 
af dagen skal der vikles striber med 
diverse garner. Alt fra denne kreative 
dag kan omsættes direkte i en opskrift 
til tørklæder, puder, plaider, beklæd-
ning m.m.

Anden gang (7. nov. 2020) vil Sofia H. 
Møller gennemgå, 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 møn-
stre til videre og individuel bearbejd-
ning. Herefter placeres farver og møn-
stre ind i et specifikt rum, eller der 

arbejdes mod beklædning. Underviser 
har skabeloner med til rum og be-
klædning, som gør det nemt at komme 
frem til et designresultat. Hvis tiden 
er til det, er det muligt at få ekstra 
opgaver til hurtige skitseøvelser i lys/
mørke samt materiale- og farvekombi-
nationer. Vi arbejder med papir, pap, 
farveblyanter, tusser og garnrester.
 
Den tredje undervisningsgang (16. jan 
2021) slutter Berthe Forchhammer af 
med at få designideerne til at konkre-
tisere sig i væven med vejledning til 
garner, bindinger, snak om tætheder, 
stoppeprøver, væveprøver, efterbe-
handling og opskrifter. Inden denne 
sidste gang sendes/vises jeres ideer 
fra de to første dage med Gina og Sofia 
til Berthe, så alle får det bedste skub 
fremad i processen fra skitse til tekstil.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64 
2400 København NV

Gina - Lørdag 3. oktober 2020
Sofia - Lørdag 7. november 2020
Berthe - Lørdag 16. januar 2021
Kl. 9.00 – 15.25

Studiebesøg hos Pia Jensen
Lørdag 14. november 2020
kl. 10.00 - 11.30

Pris: 1.070 kr./935 kr. PEA
 
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk
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Billedvævning ud af fladen
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr: 20-06s
5 gange – 7 lektioner

Et eksperimenterende værkstedskur-
sus, hvor vi kommer til at arbejde 
med billedvævning i et 3D udtryk såvel 
fysisk som visuelt.

Linje- og farvepespektiv bliver 
gennemgået, for at man kan arbejde 
med “flade” billeder, der visuelt ser 
3 dimensionelle ud. Derudover vil vi 
generelt arbejde med forskellige gar-
ner og 3D teknikker som rya, knuder, 
snoede partier m.m., og så skal der 
arbejdes eksperimenterende og frit. 

Nogle af de grovere 3D teknikker skal 
væves på en skaftevæv, derfor er 
kendskab til opsætning af en skaf-
tevæv nødvendigt. Hvis man ikke 
er erfaren skaftevæver, så kan man 
arbejde på billedvævsrammer med 3D 
teknikker i mindre skala.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 12. 13. 14. 15 og 16. april 2021
Mandag - fredag
Kl. 9.00 - 15.25

Pris: 1.665 kr./1.455 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

Magiske garner på nye måder
ved Lotte Dalgaard

Hold nr: 20-07s
5 gange – 7 lektioner 

Krølle, krympe, boble, plissere - det 
som sker med stoffet i efterbehand-
lingen. Her bliver du fortrolig med 
de overspundne og elastiske garner 
og den praktiske håndtering af dem i 
både trend og islæt. Der er nu flere 
nye aktive garner, som er spændende 
at afprøve på nye måder med forskel-
lige bindinger. Du er vekommen uanset 
om magiske garner er nyt for dig, eller 
om du har arbejdet med dem tidligere.
Vejledning og praktisk hjælp til hånd-
tering af de lidt anderledes garner. 
Lange trende sættes op, med mulighed 
for at eksperimentere individuelt og 
alle kommer hjem med spændende 
prøver.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 3. maj  - den 7. maj 2021
Mandag - fredag
Kl. 9.00 - 15.25

Pris: 1.665 kr./1.455 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
E-mail: lotte.dalgaard@pc.dk
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Brikvævning
ved Ulla Gerner Lund

Hold nr: 20-10s
2 gange – 8 lektioner 

Brikvævning er et meget stort område. 
På kurset har jeg opdelt det i flere 
grupper.
Vi arbejder med 2-tråds  ½ og ¼ dre-
jet individuelle drejeteknikker.
Her kan fejl ses hurtigt og det er mu-
ligt at lære at dreje individuelt. 
Der er også mulighed for selv at tegne 
mønstre.
Historisk set er denne teknik brugt fra 
før Kristi fødsel op til i dag.

Der må påregnes materialeudgift.
Antikkens teknikker
ved Berthe Forchhammer

Hold nr: 20-08s
5 gange – 7 lektioner

Kurset tager udgangspunkt i John 
Beckers bog ”Pattern and Loom”. Vi 
vil arbejde os igennem flere af de 
beskrevne teknikker såsom Taquete, 
Samitum, Diasper, Beiderwand og 
nogle kinesiske oppluksteknikker.
Alle teknikker kan fremstilles på skaf-
tevæv. Der vil blive arbejdet både med 
oppluksteknikker og partiopsætninger 
på skaftstyring.
Da der er en del arbejde med bin-
dinger, anbefales det at medbringe 
computer med WeavePoint. Der vil 
blive udleveret et kompendie med de 
nødvendige anvisninger til teknikkerne. 
Man må påregne materialeudgifter til 
kurset.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 17. maj - 21. maj 2021
Mandag - fredag
Kl. 9.00 - 15.25

Pris: 1.665 kr./1.455 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
E-Mail:
berthe.forchhammer@gmail.com

Kom i gang med skaftstyring
ved Sofia Hagström Møller og
Berthe Forchhammer

Hold nr: 20-09s
3 gange - 1 x 5, 2 x 7 lektioner

Kurset starter fredag med teori, der 
knytter sig til vævning på væv med 
skaftstyring. Vi arbejder med Weave-
Point-programmet og forbereder filer 
til dagen efter.
Lørdagens program er en blanding af 
teori og praksis, hvor filer gennemgås, 
der væves op, og filer tilrettes. Vi 
anviser forskellige metoder til at 
udvikle mønstre, så du ser de uanede 
muligheder, der ligger i vævning med 
skaftstyring.

Søndag bliver der mulighed for at gå i 
dybden med mønsterudvikling på egen 
hånd. Medbring gerne egen computer 
med WeavePoint og inspire rende 
garner.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

23. 24. og 25. april 2021
Fredag kl. 17.00 – 21.35
Lørdag kl. 9.30 - 15.55
Søndag kl. 9.30 - 15.55

Pris: 905 kr./790 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
E-mail:
berthe.forchhammer@gmail.com

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 6. og 7. februar 2021
Lørdag - søndag
Kl. 9.00 - 16.20

Pris: 760 kr./665 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Ulla Gerner Lund
E-mail: ullagerner@live.com 
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Væve-maraton
ved vævelærerne

Hold nr: 20-01e
1 dag – 9½ lektioner

Alle deltagere på Laugets Vævekursers
ugentlige vævehold i skaftevæv og bil-
ledvæv inviteres til en dag fyldt med
vævning og inspiration. Denne dag gi-
ver god mulighed for at arbejde mange
timer ved din væv, ligesom du kan få
hjælp til planlægning af nye arbejder.
Vi laver en lille fremvisning af alle de 
fine produkter, der er kommet ud af 
væveudfordringen på skafte- og bil-
ledvævene.

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 København NV

Lør. 30. jan. 2021
Kl. kl. 9.00 – 17.45
Kl. 12.30 foredrag 

Pris: 200 kr. 

Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
Tlf. 22 80 56 96
E-mail: ane.rasmussen@gmail.com

Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
E-mail: lotte.dalgaard@pc.dk

Faglig uddannelse i billedvæv 
Modul III
ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr: 20-01m
10 gange – 65 lektioner

På modul III skal der arbejdes videre 
med teknikkerne, der er lært på modul 
I og II. Lidt nyt teknisk kommer til, 
men det primære for modul III er at 
kunne bruge det lærte og med de 
teknikker at skabe vævede billeder. Vi 
skal arbejde med forskelligt som skit-
semetoder, bearbejdning af billeder, 
komposition og farver, 3D og andet 
sjovt. Alt afrundes med et selvstæn-
digt gennemarbejdet værk, der bliver 
præsenteret på en udstilling i forsom-
meren 2021.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Hver anden mandag (lige uger)
Kl. 17.00 – 21.35

2020: 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 
2021: 11/1, 25/1, 8/2, 8/3, 22/3 + 
weekend i eks. maj 2021 til udstilling

Pris: 2.840 kr./2.450 kr. PEA
+ udgifter til materialer

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

Railreed
 - spændende masterclass

Hold nr: 20-11s
4 gange - 8 lektioner

Kadi Pajupuu fra Estland og holder et 
kursus i brug af RailReed, som hun har 
udviklet. RailReed er en kam, hvor 
man kan regulere tætheden til mere 
åbne eller mere tætte trendtråde un-
dervejs i vævearbejdet. En spændende 
ny mulighed i skaftevæven. 
Der må påregnes en materialeudgift, 
samt hjælp med at sætte vævene op 
inden kurset.
Se mere på www.railreed.ee

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Den 4. 5. 6. og 7. juni 2020
Torsdag - søndag
Kl. 9.00 - 16.20

Pris: 1.520 kr. /1.330 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer 
Tlf: 20 74 52 47
E-mail:
berthe.forchhammer@gmail.com

Kom og vær med til væve-

maraton - en god chance for at 

arbejde koncentreret i flere timer 

og se hvad andre har gang i!



18 19

Gina Hedegaard 
Nielsen

Lotte Dalgaard

Berthe Forchhammer

Sofia Hagström 
Møller

Ane Rasmussen

Laugets Vævekursers
undervisere

Faglige moduler på Skals
Modul III Dobbeltvævning
– er fuldtegnet!
ved Berthe Forchhammer
og Lotte Dalgaard

Den 16. 17. 18 og 19. okt. 2020
i alt 48 lektioner
21. 22. 23. og 24. jan. 2021
i alt 32 lektioner

Skals - højskolen for design og håndar-
bejde, Højskolebakken 21, 8832 Skals

Nyt Hold forventes at starte på 
Skals efteråret 2021

Yderligere orientering og tilmelding til:
Laugets Vævekurser i Viborg
til skoleleder Anette  Zilstorff
Tlf: 21 93 83 38
E-mail: kontakt.viborg@vaevekurser.dk

Mandage og onsdage. 
Kl. 16.00 – 21.30

Start onsdag den 7. april 2021
Slut onsdag den 16. juni 2021

Pris: 6.075 kr./5.105 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
(om teori) Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
E-mail:
berthe.forchhammer@gmail.com

(om praktik) Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
E-mail: lotte.dalgaard@pc.dk

Faglig uddannelse i
skaftevævning
Modul IV
- er fuldtegnet 
ved Gina Hedegaard Nielsen
og Lotte Dalgaard 

Hold nr: 20-03m

Det afsluttende modul for den faglige 
uddannelse i skaftevævning, hvor 
deltagerne selv udvikler et produkt fra 
ide til færdigt resultat. Et selvstændigt 
projekt med vejledning i både design-
proces og teknik og håndværkspraksis.

Holdet starter
den 11. 12. og 13. september 2020.
Resten af datoerne aftales med delta-
gerne.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Pris: 3.575 kr./3.055 kr. PEA

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: ginahn@live.dk

Faglig udddannelse i
skaftevævning
Modul I teori og  praktik
teori ved Berthe Forchhammer
praktik ved Lotte Dalgaard
og Ane Rasmussen

Hold nr: 20-02m
14 x 3 + 20 x 6  lektioner

Teori: Vi gør opmærksom på, at tilmel-
ding gælder både teori og praktik, som 
ikke kan søges hver for sig.
Vi arbejder med programmet Weave-
Point, så alle deltagere skal have 
adgang til en bærbar computer med 
programmet. Hvis der er behov for 
det, kan vi formidle købet samlet for 
holdet og få ca. 20% rabat. Herudover 
skal deltagere have Dansk Tekstillaugs 
teoribog for skaftevævere, som koster 
350 kr. Bogen kan købes på holdet. 
Vær venlig at gøre opmærksom på 
om du vil være med i et fælleskøb af 
WeavePoint.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Teori: onsdage i ulige uger
Kl. 19.00 – 21.45 
2020: 9/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 
2021: 6/1, 20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 
31/3 

Praktik: Praktisk vævning og materia-
lekendskab trænes. Der væves prøver 
med bindingerne, som er gennemgået i 
teorien. Arbejdsmappe med væveprø-
ver udarbejdes. Modul I afsluttes med 
en boggennemgang og et kursusbevis.
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Tilmelding

På hjemmesiden www.vaevekurser.dk eller på mail til kontakt.kbh@vaevekurser.dk

Kursustilmelding kan ikke annulleres senere end 14 dage før kursusstart,
hvorefter tilmelding er bindende.

Nedsat pris for pensionister, arbejdsledige og studerende (PEA) bosat i
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Dokumentation skal fremsendes.

Kontaktpersoner

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

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

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

www.vaevekurser.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Gina Hedegaard Nielsen


