PÅSÖMSKURS, YLLEBRODERI I DALA-FLODA
20-23 AUGUSTI 2015
Välkommen till kurs i yllebroderi-”påsöm”. Kursledare är
Anna-Karin Jobs Arnberg, museiintendent och tidigare
länshemslöjdskonsulent. Hon har även gesällbrev i broderi.
PROGRAM
I Dala-Floda syr man yllebroderier i många färger på ylletyg. Stygn
som plattstygn, schattersöm, klyvstygn, stjälkstygn är vanliga och
man bygger upp blomster och bladslingor med hjälp av
pappersmallar. Broderierna utfördes ursprungligen på delar av
folkdräkten och har genomgått en utveckling från enkla slingor till
frodiga yllebroderier. Läs mera under kursinnehåll. Under kursen
gör vi två utflykter. Den första går till Wålstedts ullspinneri som
ligger i Dala-Floda. Där får du följa den svenska lantrasullen från
otvättad ull till färgat glansigt garn av högsta kvalitet. Den andra
utflykten går till en fäbod där vi äter lunch och broderar ute i
naturen.
BOENDE OCH MAT
Boende och mat är förlagd till Dala-Floda Värdshus, ett litet
ekologiskt värdshus med hemkänsla som ligger vid Flosjön. Här
står miljötänkande i fokus. Som en av få restauranger i Sverige är
minst 90 % av restaurangens råvaror KRAV-märkta eller
ekologiska. Värdshusets mycket personliga rum består av 7
enkelrum, 8 dubbelrum och 2 fyrbäddsrum. Läs mera om
värdshuset: www.dalafloda-vardshus.se
KURSINNEHÅLL
Kursundervisningen är 24 klocktimmar (36 lektionstimmar).
Föredrag, studiebesök och utflykt är 8 timmar (12
lektionstimmar).
Studier av påsömsbroderier.
Inkvartering onsdag kväll kan ordnas men bokas och betalas
separat hos värdshuset tel. 0241-22 050. Pris för en natt onsdtorsd inkl. frukost: 615 kr i dubbelrum, 765 i enkelrum. Hör av er
om middag önskas onsdag kväll.

Torsdag 20/8 Samling, kaffe och smörgås i matsalen 9:30-10.
Kurs 10-18:30 (7,5 timmar) föredrag 20-21 (1 tim)

Vi ägnar dagen åt att sy ett redan uppritat broderi. Vi går igenom alla
moment som ingår i broderiet. Du broderar på ett stycke kläde som
sedan kan monteras. Du lär dig tekniken för de enskilda blommorna
med bl.a. plattsöm, stjälkstygn och schattersöm.
Fredag 21/8 kurs 9-12 (3 timmar), 15-18:30 (3,5 timmar).
Utflykt Wålstedts textilverkstad ca 13-15.

Denna dag syr vi provlappar med olika blommor och blad som ingår i
påsömmen. Vi går igenom hur man ritar och överför egna
mönsterkompositioner på tyg. Möjlighet finns att rita upp och påbörja
ett större broderi.
Lördag 22/8 Kurs 9-10 (1 timme), 15-18 Kurs (3 timmar).
Utflykt till en fäbod 10-ca 14

Fortsättning på det påbörjade broderiet. Eftermiddagen går vi igenom
broderi på stickat. Tag gärna med dig något stickat, kanske muddar
eller vantar, att prova brodera på.
Söndag 23/8 kurs fransar 9-12 (3 timmar), kurs broderi 13-16. (3 timmar).
Avslutning 16.

På armringar, vantar, halvvantar och huvudbonader har man i
Västerdalarna prytt plaggen med olika fransar. Du får prova på att
göra sydda fransar och gaffelfrans.
PRIS
Kurspriset är 4990 kr (enkelrumstillägg +450 kr). Då ingår all
förtäring, boende, undervisning, studiebesök/utflykter. Frukost, (kaffe
och smörgås måndag), förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och
tvårätters middag under måndag, tisdag och onsdag. Frukost,
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under torsdagen.
Dryck och materialkostnader tillkommer. Inkvartering onsdag kväll
kan ordnas men bokas och betalas separat hos värdshuset tel. 024122 050. Pris för en natt ons-tors inkl. frukost: 615 kr i dubbelrum,
765 i enkelrum. Middag onsdag kväll bokas innan. Resa med egen bil
till utflyktsmål kan komma att behövas.
ANMÄLAN
Anmälan till Anna-Karin Jobs Arnberg tel: 073-635 18 70 e-post: ak.jobs.arnberg@gmail.com.
Antalet är begränsat till 14 platser.
Anmälningsavgift 1000 kr betalas i samband med anmälan på bankgiro: 5918-4325
uppge ”Påsömskurs” och namn och adress. Resterande kurspris 3990 kr kommer på faktura.
Vid avbokning senare än 1 juli återbetalas ej anmälningsavgiften (1000kr). Anmälan är
bindande.

ATT TA MED


Tapesserinål med udd 18-20 (finns att köpa på plats)



Ullgarner i klara färger till broderi 3-4 trådigt. Lämpligt garn är 4 trådigt ullgarn ca
150 m/50 g, 300 m/100 gr t.ex. Appletons Tapestry (på docka), Superwash Safir (50 g
nystan), Hifa Hjertegarn (50 g eller 100 g härvor) m.fl.
Garn finns också att köpa på plats.



Kläde. Finns också att köpa på plats



Papper



Penna



Sax



Kamera



Sköna skor, paraply eller regnkappa

ARRANGÖR
Föreningen Musik, konst och slöjd i Västerdalarna (MKS) i samarbete med Dala-Floda
Värdshus och Arnbergs textil och färgeri.

VARMT VÄLKOMMEN
TILL DALA-FLODA!

