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Velkommen til kurset hvor både 
små og store skal jobbe med kniv 
og fantasi.
Vi spikker morsomme leker og 
nyttige bruksting med god 
veiledning fra Knut.
I friminuttene blir det å prøve ut 
basseballen og vippe pinne.
Ingen forkunnskaper er 
nødvendig og alt utstyr kan 
lånes.

Generasjonskurs tre

Generasjonskurs tekstil

Knut Abrahamsen har holdt spennende sløyd og 
spikkekurs for barn og 
voksne siden 2003.
Han har vært lærer på 
sommerskolene for Larvik 
og Tønsberg husflidslag i 
flere år.

Materialpris: kr 100,-

I dette kurset skal barn og voksne få lage seg et 
godt par tøfler i ull! Vi lager også en liten pung med 
glidelås eller knapp. De voksne hjelper barna og 
barna utfordrer de voksne med fantasi og forslag! 
Vi syr på symaskin og for 
hånd, lærer enkle broderisting 
og å sy i knapp, barna erfarer 
hvordan mønster og tilpassing 
fungerer og ikke minst får barn 
og voksne mulighet til til å 
være sammen i skapergleden.  Kurset holdes av 

Johanne Birkeland som 
har vært kurslærer Ung 
Husflid i Stokke 
Husflidslag og på 
sommerskole i Larvik 
Husflidslag i flere år. 
Materialpris ca 150 kr. 



Bokbinding er et gammelt håndverk og det finnes 
mange måter å binde inn bøker på! På dette kurset 
skal vi lære oss ulike enkle bindinger som du kan 
gjøre uten spesialutstyr. 
Vi skal lage bøker med både myke omslag og harde 
permer, vi skal kose oss med concertinabøker, 
japanske bindinger, pamflett-binding og tradisjonell 
bok sydd i ryggen.

Du vil få en materialpakke på kurset. Denne pakka 
koster kr 450 og inneholder:
 • Bokpapp til harde bokpermer
 • Vakkert håndlaget papir fra Nepal til  
  både myke og harde bokpermer
 • Papir til leggene (arkene inni boka)
 • Lintråd til å sy sammen bøkene med
 • Dobbeltsidig teip /lim
 • Synål
 • Kurshefte med fremgangsmåte slik  
  at du kan huske hva du skal gjøre  
  når du vil lage flere bøker seinere

Kurslærer har med annet utstyr som måtte trenges, 
for eksempel falseben, sag og syl.
Kurslæreren er Else Ljungstrøm. Hun har drevet 
med bokbinding i mange år.

Her er hun i gang med bokbinding:

Bokbinding



På dette kurset velger du ut et lite snapsehøne-
emne som er grovskåret på forhånd i lind.
Det skal formes både utvendig og innvendig til et 

Arild Karlsen er til daglig lærer i 
videregående skole på 
snekkerlinja.
Han har hatt skjæring av 
ølhøner som hobby i mange år.

Å flette av sjøsivaks er en opplevelse i seg selv. 
Teknikken hadde nesten gått i glemmeboka.

Sivtøfler

Snapsehøner

drikkekar. Dekoren, enten 
det er fjær eller maling, 
setter prikken over i`en til 
slutt! Spikkekniven blir det 
viktigste redskapet her. 
Utholingsjern kan lånes 
av læreren.
Materialkostnader kr 100,-

Kurslæreren har rodd ut i Mandal-
selva og sanket materialer til oss. 
Det som er så utrolig med disse 
tøflene, er at de er så behagelige 
å ha på! De er varme og maserer 
samtidig føttene når vi går med 
dem.
Det er sjelden at et slikt kurs 
settes opp, så her blir det første-
mann til mølla.
Kurslærer har med utstyr som kan lånes.

Materialpris: 
kr 200,-

Kathrine Bringsdal bor i Mandal og har jobbet som 
husflidskonsulent i Vest-Agder i mange år. 



Lag din egen skulptur, fuglebad, potte, figur, 
brukskunst til å ha inne/ ute på terrassen eller 
i hagen! 

Dekorbetong

Krympebokser
Krympebokser lages av en rå avsaget kvist eller 
trestamme i bjørk eller andre lauvtre som ikke er 
harde å spikke i. 
Den holes ut og det blir 
satt inn en tørr bunn. 
Det kan lages lokk til boksen 
eller utforme den på andre 
måter. 

Redskap kan lånes på kurset.
Materialkostnader: kr 50,- 

Bjarne Kassan har spikket i tre i 
mange år.
Han får små pinner til å bli morsomme 
figurer med et særegent personlig 
preg, og er spesielt kjent for sine små 
nisser.

MakeMake 
dekorbetong er 
formbar som 
leire, frostsikker 
og kan stå ute 
hele året. Den fungerer over og under vann. 
Du kan skape et rustikk utseende med betongen 
uten eller med farge.
Ingen forkunnskaper nødvendig. Passer for alle.
Materialkostnader kr 450,-



Har du ullplagg liggende som ikke er brukt? 
På dette kurset får du lære et vell av teknikker for 
å reparere eller redesigne ullplagg: floss, lapping, 
stopping, omsøm, applikasjon, ullbroderi og ulike 
typer kanting. Kurslærer har med materialer for salg, 
men ta gjerne med ullplagg som du vil sy om, tovede 
ullplagg, 
rester av 
bånd, garn, 
broderigarn 
osv. 
Materialkostnad: 
ca. kr 150,-

Kathrine Gregersen er husflidskonsulent 
i Agderfylkene. Hun er utdannet faglærer 
i Kunst og Håndverk, har gitt ut strikke-
bøker og bok om gjenbruk, og holder 
kurs og workshops i ulike
tekstile teknikker.

På dette kurset skal vi lage litt forskjellige bruksting,
alt fra tøfler, votter, pulsvanter og pannebånd til 
pute. Dekorering med trykk er også mulig.

Redesign

Småsøm i skinn

Utstyr kan 
kjøpes på 
kurset, prisen 
vil variere 
etter hvilke 
produkter 
du velger. 
Du kan ha 
med skinn og 
utstyr selv. 

Kurslærer Tone Jonli Holm er 
faglærer i kunst og håndverk, 
og har jobbet på folkehøyskolen 
i Porsgrunn siden 2002.



På dette kurset er det valgt ut to nybegynnerbånd og 
ett videregående fra Vestfold fra folkevandrings- og 
vikingtid (eldre og yngre jernalder)

Brikkevevde bånd fra Vestfold

Jeg vil gi et introkurs i 
34D fra Osebergfunnet 
om det er ønske om 
det. 34D er et meget 
avansert bånd, men 
ved å få en innføring vil 
det være mulig å veve 
etter mønster i ettertid.
Hva du klarer å veve i 
løpet av kurset er avhengig av hvor erfaren du er med 
brikkevev, men det vil bli demonstrert og veiledet ut fra 
hva deltakerne ønsker seg. 
Materialliste får du etter påmelding. Det kan kjøpes 
brikker på kurset.

Kurslærer: Bente Skogaas har studert brikkebånd frå 
Osebergfunnet i mikroskop og tar mastergrad mai 
2019 i rekonstruksjon bånd. Hun gir samtidig ut bok 
om rekonstruksjonsarbeidet bak 34D og hvordan veve 
båndet trinn for trinn.
Materialpris: Diskuter gjerne med kurslærer på forhånd 
slik at du kanskje kan bruke garn du allerede har, ev. 
kjøpe på forhånd eller av kurslærer. 
(email: bpskogsa@online.no)



 
Skiringssal Folkehøyskole i Sandefjord. 

Varierte kurs med dyktige lærere!
 Skolen er kjent for sin gode mat og 

trivelige personale.

fredag 2/8: kl 18 -21 
lørdag 3/8 kl 9-17 
søndag 4/8 kl 9-13

Påmelding innen 1.juni sendes til
Ann Ormåsen: annormasen@hotmail.com

Detaljert informasjon blir tilsendt ved påmelding!

Priser: 
Kr 3500,- enkeltrom, kurs og mat
Kr 3000,- pr. stk. for dobbeltrom, kurs og mat
Kr 2500,- kurs og mat når du bor hjemme.
Kr 3000,- voksne på generasjonskurset, kurs og mat.
Ett barn gratis, barn nummer to koster kr 500,-. 
Alder: fra 8 år og oppover.

www.husflid.no/vestfold
facebook.com/vestfoldhusflidslag

www.vfk.no/skoler/skiringssal-folkehoyskole


