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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
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TILMELDING
Laugets Vævekurser i København
til skoleleder Mette Dahl
E-mail: kontakt@vaevekurser.dk
Hjemmeside: www.vaevekurser.dk
Laugets Vævekurser i Viborg
til Berthe Forchhammer
E-mail:
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

I København har vi 9 store væve
med 8-16 skafter, en computerstyret
24-skaftsvæv, 40 klapvæve og udstyr
til båndvævning og billedvævning.

Skaftevævning

Skaftevævning

ved Sofia Hagström Møller

ved Berthe Forchhammer

Hold nr: 21-l-1
20 gange á 4 lektioner

Hold nr: 21-l-2
22 gange á 5 lektioner

Du arbejder med dit eget væveprojekt
på en 4-skaftsvæv eller på en af de
større væve. Vi har mulighed for at
benytte skaftevæve op til 16 skafter
samt en computerstyret digitalvæv.
De store væve bliver gerne brugt til
fællesprojekter. Der vil altid være en
væv til rådighed per deltager.

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

Du lærer, hvordan du planlægger dit
eget projekt, fra ide og skitse til at
designe dit eget vævede tekstil. Du
får vejledning i, hvordan du sætter en
væv op og væver, samt hvordan du
beregner garnforbrug og laver din egen
opskrift. Vi taler om indkøb af garn og
farvevalg, og vi arbejder med bindinger og mønstertegning på computer
med softwaren WeavePoint.
Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Torsdage kl. 17.00 – 20.30
Væv selv fra kl. 13
Start: 7. oktober 2021
Pris: 3.080 kr./2.600 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Sofia Hagström Møller
31 60 66 76
E-mail: sofia.moller@vaevekurser.dk

I lokalet er der også en digital 24-skaft
Toikavæv samt en digital Sytcero på 8
skafter. Her kan du prøve kræfter med
større mønstre. Vi har også mulighed 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 – 21.25
Væv selv fra kl. 14.00
Start: 5. oktober 2021
Pris: 4.235 kr./3.575 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
E-mail:
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk
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Skaftevævning
ved Ane Rasmussen
Hold nr: 21-l-3
20 gange á 4 lektioner
På kurset er der mulighed for både
at arbejde 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 skaftevæve.
Du får vejledning i udarbejdelse af
opskrifter, væveteknikker og bindingstegninger. 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: 29. september 2021
Pris: 3.080 kr./2.600 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
E-mail: ane.rasmussen@vaevekurser.dk

Billedvæv (daghold)
ved Gina Hedegaard Nielsen
Hold nr.: 21-l-4
12 gange á 3 lektioner
Alle kan deltage på dette hold - øvede
som begyndere! Billedvævning er
sjovt, meditativt, udfordrende og sågar
bæredygtigt. Man kan meget nemt
få brugt sine garnrester eller gamle
klude.
Der arbejdes individuelt med teknik,
materialer og håndværk, og de vævede
billeder vil undervejs blive udgangspunkt for fælles og 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, så pak
tålmodighed, garnrester og en tom
billedvævsramme – så tager vi den
derfra.
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Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Hver anden mandag (ulige uger)
Kl. 14.00 – 16.35
2021: 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11,
6/12
2022: 3/1, 17/1, 31/1, 28/2, 14/3, 28/3
Pris: 1.460 kr./1.240 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: gina.nielsen@vaevekurser.dk
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Billedvæv (aftenhold)

Billedvævning ud af fladen

ved Gina Hedegaard Nielsen

ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr: 21-l-5
12 gange á 4 lektioner

Hold nr: 21-kK-1
3 gange ialt 20 lektioner

Alle kan deltage på dette hold - øvede
som begyndere! Billedvævning er
sjovt, meditativt, udfordrende og sågar
bæredygtigt. Man kan meget nemt
få brugt sine garnrester eller gamle
klude.
Der arbejdes individuelt med teknik,
materialer og håndværk, og de vævede
billeder vil undervejs blive udgangspunkt for fælles og 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, så pak
tålmodighed, garnrester og en tom billedvævsramme, så tager vi den derfra.
På aftenholdet holder vi en ½ times
spisepause ca. kl. 18.30.

Et eksperimenterende værkstedskursus, hvor der arbejdes med billedvævning i 3D udtryk - fysisk som visuelt.
Der skal arbejdes med forskellige
garner og utraditionelle teknikker som knuder, beviklinger, lang og kort
rya m.m. Linje- som farveperspektiv
bliver en mulig medspiller for det gode
resultat. Det bliver en legende weekend, hvor der er fokus på de alternative løsninger for at arbejde i 3D med
bløde materialer.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Hver anden mandag (ulige uger)
Kl. 17.00 – 20.30
2021: 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11,
6/12
2022: 3/1, 17/1, 31/1, 28/2, 14/3, 28/3
Pris: 1.945 kr./1.655 kr. PEA

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Fredag den 29. oktober 2021
kl. 9.00 – 14.20
Lørdag den 30. oktober 2021
kl. 9.00 – 15.15
Søndag den 31. oktober 2021
kl. 9.00 – 15.15
Pris: 950 kr./830 kr. PEA
+ udgifter til materialer
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: gina.nielsen@vaevekurser.dk

Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: gina.nielsen@vaevekurser.dk
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Bånd i lange baner
ved Ane Rasmussen
Hold nr: 21-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
teknikker. Der vil være god mulighed
for at fordybe sig i de mange forskellige farveeffekter, eller du kan gå på
opdagelse i de simple plukketeknikker.
Håndvævede bånd kan bruges til alt
fra stropper og nøgleringe til snørebånd, hattebånd og hundesnore.

Udgifter til materialer må påregnes.

Medbring gerne egen spjæld- og
båndvæv samt materialer. På stedet vil
der være et udvalg af materialer samt
mulighed for at låne redskaber.

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

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Lørdag 6. november 2021
Søndag 7. november 2021
kl. 10.00 - 16.15
Pris: 665 kr./580 kr. PEA

Avancerede bånd i lange baner
ved Ane Rasmussen
Hold nr: 22-kK-3
2 gange á 7 lektioner
På dette kursus vil der være fokus på
de komplicerede teknikker til båndvæven. Du vil blive præsenteret for bånd
vævet i forskellige teknikker og fra
forskellige verdensdele.
Uanset om du vælger at væve bogstaver, får eller at fordybe dig i en
mellemamerikansk plukketeknik, vil
der være god tid til at blive fortrolig
med teknikkerne og lade mønstrene
udvikle sig.
Kendskab til at arbejde på båndvæven
er en forudsætning for at deltage på
dette kursus.
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Medbring gerne egen båndvæv samt
materialer.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Lørdag 5. februar 2022
Søndag 6. februar 2022
kl. 10.00 - 16.15
Pris: 665 kr./580 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
E-mail: ane.rasmussen@vaevekurser.dk
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Kørekort til skaftevæv - Del 1

Kørekort til skaftevæv - Del 2

21 farver i væven

ved Berthe Forchhammer
og Lotte Dalgaard

ved Gina Hedegaard Nielsen
og Lotte Dalgaard

ved Gina Hedegaard Nielsen

Hold nr: 21-kK-4
4 gange á 7 lektioner

Hold nr: 21-kK-5
4 gange á 7 lektioner

Vi afholder en uges workshop for nybegyndere ud i vævningens håndværk!
Uge 37 torsdag – søndag vil programmet være vævning på allerede opsatte
skaftevæve. Her vil der være mulighed
for at stifte bekendtskab med en masse redskaber og på forskellige niveauer
at afprøve væve opsat med forskellige
garnkvaliteter og materialer, så du
forhåbentlig bliver interesseret i håndvævning. Du vil blive guidet igennem
dagene af kompetente undervisere og
får her en faglig god introduktion til
faget.

2. del af ”Kørekort til skaftevæv”
handler om at få afprøvet forskellige
garnkvaliteter i væven og at arbejde i
en variation af bindinger.
Derudover introduceres bomning af
de forskellige kvaliteter fra metoden
”traditionel” til ”med lodder”.

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
26. 27. 28. og 29. august 2021
Kl. 9.30 – 15.45
Pris: 1.330 kr./1.160 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer/
Lotte Dalgaard
Tlf: 20 74 52 47 - 27 20 03 79
E-mail:
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk
lotte.dalgaard@vaevekurser.dk
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Der vil være teoretisk gennemgang
af de bindinger, vi arbejder med, og
snak om efterbehandling af de vævede
stoffer.

Hold nr: 21-kK-6
5 gange á 8 lektioner
Der skal arbejdes med farver i væven.
Skaftevæve opsættes med 21 forskellige farver i trenden. På denne trend
afprøves diverse vævebindinger og
kombinationer med de samme 21 farver for at se, hvad farve og bindinger
kan og gør med hinanden. En uge med
leg i væven, suppleret med teoretiske
og praktiske øvelser i at fremstille
harmoniske og dramatiske farvesammensætninger.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Alle vil komme hjem med en vævet
bane med de mest forunderlige
farvesammensætninger til inspiration
til de kommende plaider, tørklæder,
gulvtæpper m.m.

16. 17. 18. 19. september 2021
Torsdag - søndag
Kl. 9.00 – 15.15

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Pris: 1.330 kr./1.160 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen/
Lotte Dalgaard
Tlf: 20 42 33 76 – 27 20 03 79
E-mail:
gina.nielsen@vaevekurser.dk
lotte.dalgaard@vaevekurser.dk

16. – 20 august. 2021
mandag til fredag
Kl. 9.00 - 16.10
Pris: 1.900 kr./1.660 kr. PEA
+ materialer (ca. 450 kr.)
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf. 20 42 33 76
E-mail: gina.nielsen@vaevekurser.dk
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Lær dobbeltvæv – Begynder

Væv i flere lag

Taqueté på flere måder

ved Helle Trolle

ved Helle Trolle

ved Berthe Forchhammer

Hold nr: 22-kK-7
5 gange á 7 lektioner

Hold nr: 21-kK-8
5 gange á 7 lektioner

Hold nr: 22-kK-9
4 gange á 7 lektioner

Dette kursus henvender sig til den
absolutte dobbeltvævsbegynder og
alle faser i processen gennemgås.
Hvordan man planlægger arbejdet,
sætter væven op med to trende, laver
bindingstegning, binder sin væv op og
væver de to lag. Hver kursist sætter
sin egen væv op og bliver ved den for
at udarbejde prøver på alle de grundlæggende dobbeltbindinger. Eks. rund
væv, tern og striber med fyld!
Udgangspunktet er den samme opsætning for alle deltagere. I praksis er der
forskellige muligheder for at variere
vævningen individuelt gennem farvevalg og trampning.
Deltagelse kræver, at du har erfaring
med opsætning af væve. Vi arbejder
på 8 skaftede væve og bruger WeavePoint til den teoretiske undervisning.

På dette kursus får deltagerne en grundig forståelse for vævning i flere lag.
Enkle og mere komplicerede dobbeltvævninger præsenteres, og vi arbejder
på 6- og 8-skaftede væve.
Væveprogrammet WeavePoint hjælper med at forstå princippet omkring
flere lags vævninger. Vi arbejder med
analoge væve og må under vævningen
ind i mellem binde om, så lagene kan
danne nye konstellationer.

Kurset tager sit udgangspunkt i
taqueté, som er en islætsmønstret
vævning med to trende. Vi skal arbejde med dobbelttrampning til både to
og tre islætslag. Der bliver også mulighed for at plukke mønstre ind i partier
eller over hele bredden. Der vil blive
gennemgået teori til emnet, så medbring en computer med WeavePoint.
Vi har to computere i lokalet, hvis du
ikke har programmet. Inspiration fra
John Becker ”Pattern and Loom”, Inger
Johanne Rasmussen ”Veving med fri
mønstring” og Peter Collingwood ”Rug
Weaving Techniques!”

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
København NV
Den 20. 21. 22. 23. 24. juni 2022
Mandag - fredag
Kl. 10.00 – 16.15
Pris: 1.660 kr./1.450 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Helle Trolle
Tlf: 31 72 46 41
E-mail: hellerudetrolle@gmail.com
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Der arbejdes på fælles opsætninger,
så alle deltagere får mulighed for at
lave prøver i forskellige teknikker og
materialer. Deltagerne bør have kendskab til opsætning af væven, mens
det ikke er en forudsætning at kende
WeavePoint. Underviseren præsenterer
materialer til de forskellige opsætninger, og der må påregnes udgifter på
ca. 350 kr.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
København NV
Den 6. 7. 8. 9. 10. september 2021
Mandag - fredag
Kl. 10.00 – 16.15
Pris: 1.660 kr./1.450 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Helle Trolle
Tlf: 31 72 46 41
E-mail: hellerudetrolle@gmail.com

Påregn materialeudgift.
Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Den 16. 17. 18. og 19. juni 2022
Start: kl. 9.00 – 15.15
Pris: 1.330 kr./1.160 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
E-mail:
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk
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Trendreps på partier
- Grundkursus

Skaftstyring med Sytcero væven

ved Lotte Dalgaard

ved Paulette Adam og
Berthe Forchhammer

Hold nr: 22-kK-10
5 gange á 8 lektioner

Hold nr: 22-kK-11
1 gang – 7 lektioner

Trendreps er en enkel og overraskende
teknik i lærred. Vi arbejder med alle
mulige slags tern og mønstre på 2-4
partier. Her er noget for dig, som
ikke har prøvet trendreps før. Det er
en skøn og efter opsætningen hurtigt
vævet teknik med mange muligheder
på bare 4 skafter.

Skaftstyring med Sytcero er en spændende måde at udnytte skafterne optimalt, idet man ikke skal ”binde væven
op”, hver gang mønsteret skal ændres.
Her bruger du din mobil til hurtigt og
enkelt at skifte imellem bindingerne.
Vi arbejder med Sytcero skaftstyringer
til 8 skafter og Toika med 24 skafter.
Medbring gerne din egen computer
med WeavePoint, så du kan udvikle
nye mønstre. Vi tænker kurset som et
inspirationskursus, så flere får lyst til
at prøve kræfter med skaftstyring.
Materialeudgifter må påregnes.

For dig som har arbejdet med trendreps tidligere, men gerne vil lære at
oversætte dine egne tern og mønstre
til sølning, trampning og opbinding, ja
så er det her, du skal være med, så du
kan lege frit med partierne og farverne. Vi kan tegne i hånden, teknikken
er så enkel - men bruger WeavePoint
for dem, der er vant til det.
Vi sætter trende op i flere forskellige
garnkvaliteter til gulv, bord og andet.
Du får mulighed for at væve på alle
opsætningerne og har prøver og kompendium med hjem til dit eget videre
arbejde.
Materialeudgift må påregnes.
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
København NV
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OBS! Hvis der er stor interesse for holdet, vil kurset blive gentaget søndag
den 3. april 2022.
Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Den 4. 5. 6. 7. 8. april 2022
Mandag - fredag
Kl. 9.00 – 16.10
Pris: 1.900 kr./1.660 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
E-mail: lotte.dalgaard@vaevekuser.dk

Den 2. april 2022
Kl. 9.30 – 15.45
Pris: 330 kr./290 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer/Paulette Adam
Tlf: 20 74 52 47 - 20 72 28 35
E-mail:
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk
paulette@qvade.dk
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Væve maraton

Studiekreds om magiske
materialer – aktive garner

ved vævelærerne

Ved Lotte Dalgaard
Hold: 22-e-1
1 dag – 9,5 lektioner
Alle deltagere på Laugets Vævekursers 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 arbejder. 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.
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Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 Kbh. NV
Lør. 29. jan. 2022
Kl. 9.00 – 17.30
Pris: 200 kr
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen/
Lotte Dalgaard
Tlf. 20 42 33 76 - 27 20 03 79
E-mail:
gina.nielsen@vaevekurser.dk
lotte.dalgaard@vaevekurser.dk

Hold nr: 21-s-1
4 gange 4 lektioner,
individuel vejledning 4 lektioner
Laugets Vævekurser prøver i denne
sæson at lave studiekredse om nogle
særlige emner.
I denne studiekreds vil du sammen
med andre, der er interesserede i de
aktive garners muligheder, udforske
nogle af alle de ideer, der vil dukke op
i samværet med andre, som er fascineret af de aktive garners udfordringer.
Lotte er tovholder og sparringspartner.
Gruppen beslutter selv, hvor fokus skal
ligge.
Vi mødes fire gange i løbet af sæsonen.
Første gang skitserer vi sæsonens aktiviteter med de forsøg og vævninger,
der bydes ind med.
To gange mødes vi til opfølgning og
diskussion af både de små og større
projekter. Dette kan være fysisk i
Grøndal MultiCenter eller virtuelt på
Teams, hvis behovet er der.
Der vil undervejs være mulighed for
individuel vejledning.
Til slut mødes vi igen fysisk, så vi kan
se resultaterne og røre ved dem.
Vi evaluerer forløbet.
Gruppen arbejder eventuelt videre
efter en fælles beslutning.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
2021: 3/10, 20/11 kl. 9.00 - 12.30
2022: 15/1, 26/3 kl. 9.00 – 12.30
Pris: 790 kr./670 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
E-mail: lotte.dalgaard@vaevekuser.dk
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Studiekreds for fagligt uddannede
billedvævere

Laugets Vævekursers faglige uddannelser

ved Gina Hedegaard Nielsen

De faglige uddannelser i billedvævning og skaftevævning er oprindeligt godkendt af Undervisningsministeriet i 1973 for Landsforeningen Stoftrykker- og
Væverlauget. De praktiske og teoretiske uddannelser var tænkt som et supplement 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.

Hold nr: 21-s-2
4 gange 4 lektioner,
individuel vejledning 4 lektioner
Laugets Vævekurser opretter som
noget nyt en studiekreds, som har
til formål at give de fagligt uddannede billedvævere et forum, hvor de
kan diskutere, reflektere og udforske
billedvævningens univers. Gina stiller
sig til rådighed som studiekredsleder
og vil sikre, at studiekredsen bliver på
sporet og forfølger de udfordringer,
som kredsen opstiller i fællesskab.
Kredsen kan eksempelvis undersøge
nye materialer og arbejde med fælles
motiver med forskellige teknikker.
Kredsen kan give faglig kritik til hinanden, og der kan arbejde mod fælles
udstillinger. Vi mødes fire gange fysisk
og/eller virtuelt via Zoom eller Teams.
Undervejs vil der være mulighed for
individuel vejledning.

I dag tilbydes uddannelserne via Laugets Vævekurser til alle, der vil lære faget
grundigt - ikke mindst til professionelle udøvere og undervisere. Uddannelserne,
som består af henholdsvis 3 og 4 moduler, er tænkt som en praktisk væveuddannelse, som gennemføres indenfor henholdsvis 3 og 4 år.
Faglig uddannelse i billedvævning afvikles i København.
Faglig uddannelse i skaftevævning kan følges enten i København (i Grøndal MultiCenter) eller i Viborg (som internat på Skals – Højskolen for design og håndarbejde).
Læs mere om de faglige uddannelser på vores hjemmeside: www.vaevekurser.dk
Her kan man downloade en folder om de to uddannelser.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
2021: 9/10, 4/12 kl. 9.00 - 12.30
2022: 26/2, 7/5 kl. 9.00 – 12.30
Pris: 790 kr./670 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos:
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf: 20 42 33 76
E-mail: gina.nielsen@vaevekurser.dk
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Vævede værker af Randi Pihl-Jonstang fra faglig uddannelse i skaftevæv 2020.
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Faglig uddannelse i skaftevævning - Teori modul II og III samt
praktik modul II i København

Faglig uddannelse i skaftevævning - Modul I Grundkursus i
Viborg

ved Berthe Forchhammer og Lotte
Dalgaard/Ane Rasmussen

ved Berthe Forchhammer og Lotte
Dalgaard/Ane Rasmussen

Hold nr. 21-mK-2
Teori: 17 undervisningsgange i alt 54
lektioner
Praktik: 14 gange i alt 84 lektioner

Skals – Højskolen for Design og
Håndarbejde
Højskolebakken 21
8832 Skals

HOLDET ER FULDTEGNET!
Teori:
Vi fortsætter med væveteori til Modul
II og III. Der arbejdes med WeavePoint
til opgaveløsninger.
Teorien udbygges med en praktisk del,
der kommer i forlængelse af teorien.
I forløbet på Modul II er der indlagt et
lørdagsmuseumsbesøg, hvor det bliver
muligt at analysere efter originale
museumsstykker. Datoen er endnu ikke
fastlagt.
Praktik:
Praktisk vævning og materialekendskab
trænes.
Der væves prøver med bindingerne,
som er gennemgået i teorien.
Arbejdsmappe med væveprøver udarbejdes.

Vævet dug og servietter af
Hanne Forsingdal,
faglig uddannelse i skaftevæv 2020.

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Teori onsdage kl. 19.00 - 21.35
2021: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11,
17/11, 24/11, 8/12
2022: 5/1, 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3,
30/3, 6/4
Teori i alt 54 lektioner heraf 1 lørdag i
efteråret til museumsbesøg kl. 10 – 16.
Praktik: Start onsdag d. 20/4 2022 kl.
16. Derefter hver mandag og onsdag kl.
16.00 - 21.20
Forventet slutdato 8. juni 2022.
Pris: 5.175 kr./4.350 kr. PEA

Modul II afsluttes med en boggennemgang og et kursusbevis.
OBS. Modul III praktik afvikles i eftersommeren 2022.
Tilmelding til modulerne sker sammenhængende, således at man ikke kan
tage teorien uden den efterfølgende
praktik.
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Yderligere oplysninger hos:
Berthe Forchhammer/Lotte Dalgaard
Tlf. 20 74 52 47 - 27 20 03 79
E-mail:
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk
lotte.dalgaard@vaevekurser.dk

Pris: 6.400 kr./5.500 kr. PEA
Hold nr. 22-mV-1B
Modul I-B (internat, 32 lektioner):
20-23/1 2022
Pris: 4.400 kr./3.800 kr. PEA
Hold nr. 22-mV-1C
Modul I-C (internat, 32 lektioner):
23-26/4 2022
Pris: 4.400 kr./3.800 kr. PEA

HOLDET ER FULDTEGNET!
Teori:
Teoriundervisningen bygger på Dansk
Tekstillaugs undervisningsmateriale,
der er samlet i et kompendie. De
tilhørende opgaver løses på computer
ved brug af WeavePoint-programmet.
Derfor vil du lære at bruge programmet, samtidigt med at du gennemgår
væveteorien. Vi starter med lærred og
arbejder os igennem materialet.
Praktik:
I modul I trænes praktisk vævning og
materialekendskab.
Der væves mange prøver med bindingerne, som er gennemgået i teorien.
Enkelte hjemmeopgaver, væveprøver.
Arbejdsmappe med væveprøver og
opskrifter udarbejdes.
Modul I afsluttes med en boggennemgang og et kursusbevis.
Tilmelding gælder alle tre delmoduler
I-A, I-B og I-C. Deltagerbetaling opkræves for hvert delmodul.
Hold nr. 21-mV-1A
Modul I-A (internat, 48 lektioner):
21-26/10 2021

Samlet pris for modul I:
15.200 kr./13.100 kr. PEA
Kontakt Berthe Forchhammer for yderligere oplysning og tilmelding
E-mail:
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

Faglig uddannelse i skaftevævning - Modul IV Komposition/
skitse til færdigt tekstil i Viborg
ved Gina Hedegaard Nielsen
og Lotte Dalgaard
Skals – Højskolen for Design og
Håndarbejde
Højskolebakken 21
8832 Skals
HOLDET ER FULDTEGNET!
Modul IV er den afsluttende del af
uddannelsen. Her skal det lærte i de
foregående tre år komme til udtryk i
21

Faglig uddannelse i billedvævning
Modul I i København

et selvstændigt arbejde. Undervisning
i komposition, farvelære m.m. foregår
i en lang weekend på Skals 24-26/9-21.
Der er et midtvejsmøde den 3/12-21.
Der er individuel vejledning formentlig
den 24/5-22. Uddannelsen afsluttes
ved en præsentation, bevisoverrækkelse og udstilling formentlig i weekenden den 10-11/6-22.

Laugets Vævekursers
undervisere

ved Gina Hedegaard Nielsen
Hold nr: 21-mK-1
12 gange – 60 lektioner

Lotte Dalgaard

Teoretisk gennemgang af billedvævsteknikker med inspiration fra de nordiske og franske håndværkstraditioner.
Gennemgangen bliver opdelt i sammenhørende grupper med tilsvarende
kvalitets- og teknikvævninger.
Du kan hente hele beskrivelsen for
Berthe Forchhammer
dette 3-årige faglige forløb på:
www.vaevekurser.dk.

Tilmelding gælder alle tre delmoduler
IV-A, IV-B og IV-C. Deltagerbetaling
opkræves for hvert delmodul.
Hold nr. 21-mV-4A
Modul IV-A (internat, 24 lektioner):
24-26/9 2021
Pris: 3.000 kr./2.600 kr. PEA

Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Hold nr. 21-mV-4B
Modul IV-B (midtvejsmøde, 7 lektioner): 3/12 2021
Pris: 1.100 kr./1.000 kr. PEA

Hver anden mandag (lige uger)
kl. 17.00 – 21.25

Hold nr. 22-mV-4C
Modul IV-C (individuel vejledning, 6
lektioner, samt udstilling, 14 lektioner): 24/5-22 og 10-11/6 2022.
Pris: 2.600 kr./2.200 kr. PEA

Sofia Hagström
Møller

2021: 4/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12
2022: 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3,
4/4
Pris: 2.250 kr./1.890 kr. PEA
+ udgifter til materialer

Samlet pris for modul IV:
6.700 kr./5.800 kr. PEA

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

Kontakt Berthe Forchhammer for yderligere oplysning og tilmelding
E-mail:
berthe.forchhammer@vaevekurser.dk

Ane Rasmussen

Gina Hedegaard
Nielsen

Vævede værker fra faglig uddannelse i skaftevæv 2020. Øverst
ses dækkeservietter og kaffevarmere af Margit Petersen Nederst
ses kimonoer af Lone Maarbjerg.
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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.
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Grafisk tilrettelæggelse: Gina Hedegaard Nielsen

