LAUGETS
VÆVEKURSER

Efterår 2017

•

Forår 2018

Skaftevæv

Skaftevævning

Hold: 17-01A
20 gange – 80 lektioner

Hold: 17-02 A
22 gange – 110 lektioner

Du arbejder med dit eget væveprojekt på en 4-skaftsvæv eller på en
af de større væve. Vi har mulighed
for skaftevæve op til 16 skaft samt
en computerstyret digitalvæv. De
store skaftevæve samt digitalvæven
bruges efter aftale med underviseren
og ofte til fælles projekter. Der er en
klapvæv til rådighed per deltager. Du
lærer, hvordan du planlægger dit eget
projekt, fra ide og skitse til at designe
dit eget vævede tekstil. Det kan være
tekstil til boligen, beklædning eller
prøvevævning til noget helt tredje.

Du arbejder individuelt med tidssvarende 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 computerskaftstyring med 24
skafter er der mulighed for at lave
avancerede mønstre.

ved Sofia Hagström Møller

LAUGETS
VÆVEKURSER

Efterår 2017 • Forår 2018
VÆVNING
for nybegyndere og viderekomne
Faglige moduler i skaftevævning
i København og Jylland

TILMELDING
Laugets Vævekurser i København
Skoleleder Eva J. Press
Mail: laugetskurser@gmail.com
eller tilmelding direkte på hjemmesiden
Laugets Vævekurser i Viborg
Skoleleder Mette Frøkjær
Træffes efter kl. 18.00 på
Tlf: 61 69 22 79
Mail: ringmark@mail.dk

Tilmelding er mulig frem til kursusstart.
Betaling for hele kurset skal ske
inden kursusstart.

Du får vejledning i, hvordan du sætter
en væv op og væver. Du beregner garn
og laver din egen opskrift. Vi arbejder
både med de traditionelle materialer
såsom uld, bomuld og hør, men er der
interesse for nye mere utraditionelle
materialer er det også muligt.
Vi taler om indkøb af garn og farvevalg og vi arbejder med bindinger og
mønstertegning på computeren med
WeavePoint.

ved Lotte Dalgaard

Du får vejledning i garnberegning,
garnindkøb, opsætning af væven,
farvevalg, brug af væveteknikker og
montering af de færdige arbejder.
Bindingslære og mønstertegning på
computer med WeavePoint indgår
som en integreret del af undervisningen.
Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Tirsdage kl. 17.00-21.35
Væv selv fra kl. 13.00
Start: 3. okt. 2017

Torsdage kl.17.00-20.40
Væv selv fra kl.13.00
Start: 5. okt. 2017

Pris: 3.960 kr./3.300 kr. PEA

Pris: 2.880 kr./2.400 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos
Sofia Hagström Møller
Tlf: 31 60 66 76
Mail: fiahagstrom@gmail.com

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

Skaftevævning

ved Ane Ramussen
Hold: 17-03A
20 gange – 80 lektioner
På kurset arbejdes der både med
individuelle og fællesprojekter inden
for tekstile 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, samt at væve på en væv
med computerstyring.
Du får vejledning i udarbejdelse af opskrifter, garnberegning, væveteknikker
og bindingstegninger. Du får ligeledes
råd og vejledning til opsætning af
væven, til selve vævningen samt rådgivning omkring design, farvevalg og
montering af de færdige tekstiler.
Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Onsdage kl. 15.00-18.40
Væv selv fra kl. 13.00
Start: 4. okt. 2017
Pris: 2.880 kr./2.400 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
Mail: ane.rasmussen@gmail.com

Billedvæv for alle

ved Gina Hedegaard Nielsen

Billedvæv for øvede

ved Gina Hedegaard Nielsen

Popupvæv

ved Ane Rasmussen og Sofia Møller

Hold: 17-04 A
12 gange – 48 lektioner

Hold: Hold: 17-05 A
12 gange - 36 lektioner

Hold : 17-01S
13 lektioner

Med inspiration fra billedvævningens
mangfoldige udtryk arbejdes der individuelt på medbragte billedvævsrammer, og alle kan være med - begyndere
som øvede. Vi tager udgangspunkt i
den enkelte deltagers behov/lyst og
laver alt fra teknikøvelser til færdigt
vævede billeder. Man kan evt. låne en
ramme, hvis man ikke har en selv.

Alle arbejder på egne og selvvalgte
projekter sideløbende med, at holdet
fungerer som en studiegruppe. Det
betyder, at holdet i løbet af sæsonen
tager et eller flere emner op til fælles
diskussion og undersøgelse. Sidste
sæson arbejdede vi eksempelvis med
temaet minitekstiler i forbindelse med
udstillingen ”miniTEX17”.

Billedvævning associerer ofte til
vævede billeder til ophængning, men
kan også være vævede dekorationer
på brugstekstiler - puder, tasker m.m.
Er du inkarneret skaftevæver, og vil du
gerne have ny inspiration til, hvordan
billedvævsteknikkerne kan bruges i
skaftevæven, så kan du også lære det
på dette kursus.

I år vil sæsonen starte med en fælles
opgave, hvor alle deltagere arbejder
efter samme motiv/skitse - en mindre
billedvævning, der fortolkes af deltagerne fuldstændig frit - både med
hensyn til farve og billedvævsteknik.

Kom og prøv om vævning er noget for
dig.
Ane og Sofia, der står bag Popupvæv,
har sat et antal forskellige spændende
opsætninger på vævene, så de er lige
til at gå til.
Der kan du prøve forskellige materialer
tykke – tynde - bløde og hårde.
Farver er der masser af.
Du behøver ikke at have vævet før,
men hvis du har noget spændende
garn, så tag det med og lad os se om
det kan bruges i en af vævene.
Materialepris må påregnes.

Grøndal Centeret
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Mandage (ca. hver anden)
Kl. 17.00-20.40
2017: (ulige uger) 9/10, 23/10, 6/11,
20/11, 4/12, 18/12
2018: (ulige uger) 15/1, 29/1, 29/2,
12/3, 9/4, 23/4
Pris: 1.824 kr./1.536 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf. 32 57 70 50
Mail: ginahn@live.dk

Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Mandage (ca. hver anden)
Kl. 17.00-19.45
2017: (lige uger) 2/10, 30/10, 13/11,
27/11, 11/12
2018: (lige uger) 8/1, 22/1, 5/2, 19/2,
5/3, 19/3, 16/4
Pris: 1.368 kr./1.152 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf. 32 57 70 50
Mail: ginahn@live.dk

Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Lør. og søn.
26. aug. - 27. aug.
Kl. 9.30–15.25
Pris: 520 kr./442 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
Mail: ane.rasmussen@gmail.com
Sofia Hagström Møller
Tlf: 31 60 66 76
Mail: fiahagstrom@gmail.com

21 farver i væven

ved Gina Hedegaard Nielsen
Hold: 17-04 S
5 gange – 40 lektioner
I løbet af denne uge skal der arbejdes
med farver i væven. Der opsættes
væve med 21 forskellige farver i trenden. Der afprøves diverse vævebindinger og kombinationer med de samme
21 farver, for at få øje for, hvad farve
og bindinger kan og gør med hinanden.

Grøndal Centeret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

En uge med leg i væven, suppleret
med teoretiske og praktiske øvelser i
at fremstille harmoniske og dramatiske
farvesammensætninger.

Pris: 1.600 kr./1.360 kr. PEA
+ materialer

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

25. - 29. sept. 2017
mandag til fredag
Kl. 9.00-16.20

Yderligere oplysninger hos
Gina Hedegaard Nielsen
Tlf. 32 57 70 50
Mail: ginahn@live.dk

Introduktion til computervæven
På alle skaftevævskurser er der mulighed for at afprøve vores
computervæv med 24 skafter. Væven styres af programmet
WeavePoint, som skolen har på sine computere.
I foråret 2018 vil vi forsøge at lave et kort introduktionskursus med mønstertegning i WeavePoint. Her vil kendskabet til
WeavePoint øges med fokus på mulighederne for at designe egne
mønstre til computervæven.

Tekstiler med luv; Rya, Flos og
Corduroy
ved Berthe Forchhammer
Hold: 17-02-S
3 gange – 20 lektioner
Kurset tager udgangspunkt i tekstiler
med luv. Vi kigger på de forskellige
muligheder, der findes. Der vil være
mulighed for at arbejde med Rya- og
Flosteknikker. Vi knytter både i fri
hånd og over en skinne. Der vil også
blive arbejdet med Corduroy, der kan
skæres op efterfølgende.
Medbring saks, hobbykniv, målebånd,
papir og forskellige garner - både de
traditionelle og de mere utraditionelle. Der må påregnes en materialeudgift til kurset.

Er du begynder i vævning?

ved Lotte Dalgaard og Sofia Møller
Hold: 17-03-S
4 gange – 24 lektioner
Vi afholder en uges workshop for nybegyndere ud i vævningens håndværk!
Uge 36 tirsdag-fredag 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 guided igennem dagene af
kompetente undervisere og får her en
faglig god intro til faget.

Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

1. - 3. september 2017
Fre. kl. 16.00–19.40
Lør. og søn. kl. 9.00–16.20

5. - 8. september 2017
Kl. 9.30–15.00
Pris: 960 kr./816 kr. PEA

Pris: 800 kr./680 kr. PEA

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

Yderligere oplysninger hos
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
Mail: bf@wwweave.dk

Sofia Hagström Møller
Tlf: 31 60 66 76
Mail: fiahagstrom@gmail.com

Designproces - til færdigt tekstil
ved Sofia Hagström Møller
og Lotte Dalgaard
Hold: 17-07 S
22 lektioner
For videregående vævere der ønsker
kendskab og metoder til at arbejde
med designprocessen. Fra research og
inspiration til planlægning og gennemførelse af dit vævede tekstil. Vi starter
holdet med et værkstedsbesøg hos
tekstildesigner Karin Carlander, hvor vi
hører om design og designprocessen,
lørdag den 11. november. (Tid og sted
oplyses senere).
Om søndagen den 12. november tager
vi hul på skitsering og inspiration, og vi
får lavet os et moodboard at arbejde
med som redskab til deltagernes egne
projekter.
Undervejs bliver der konsultationstimer og gennemgang i de forskellige
faser i processen. Disse tider aftales
med holdet den første weekend.
Deltagerne arbejder herimellem
selvstændigt ved deres egen væv, for
afslutningsvis at fremlægge sit eget
design for gruppen.
Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Lør. 11. og søn. 12. nov. 2017
Tid oplyses senere.
Konsultationstimer aftales med holdet
Afslutning 14. april 2018
Pris: 1.330 kr./898 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos
Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
Mail: lotte.dalgaard@pc.dk

Sofia Hagström Møller
Tlf: 31 60 66 76
Mail: fiahagstrom@gmail.com

Nutidig Rosengang

Foredrag

Hold: 17-08 S
3 gange – 20 lektioner

Hold: 17-01 F

Ved Berthe Forchhammer og
Ane Rasmussen

Rosengang er en gammel teknik der
rummer uendelige mønstermuligheder.
Vi tænker at udfordre teknikken ved
brug af tidssvarende materialer. Med
rosengang kan du skabe farverige og
helt unikke tekstiler til hjemmet, det
kan være puder, sengetæpper og til
tasker.
På dette kursus arbejder kursisterne
på hver sin væv, og der vil være god
mulighed for at fordybe sig i mønstre,
lege med at sætte farver sammen og
afprøve forskellige materialer.
Der må påregnes en materialeudgift til
kurset.
Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Textile as a Political Tool and the Philosophy of Design
ved Vasudevan

Vasudevan er leder af Tasara Centre
For Creative Weaving i Kerala i Indien.
På Tasara undervises der i mange
forskellige tekstile teknikker, såsom
vævning, farvning, bloktryk og batik.
Værkstedet fremstiller også billedvævninger på bestilling.
Vasudevan har valgt titlen på sit foredrag:
Textile as a Political Tool and the
Philosophy of Design. Og siger at ”that
will cover about all the crafts in general and textile in particular”.
Der vil blive mulighed for at se eksempler på tekstiler fra Tasara. En enestående chance for at opleve en lille bid
af Indien i tekstiler og billeder.
http://tasaraindia.com/

23. - 25. marts 2018
Fre. kl. 16.00–19.40
Lør. og søn. Kl. 9.00–16.20

Statens Værksteder for Kunst
Gammel Dok Pakhus
Strandgade 27 B, plan 4
1401 København K

Pris: 800 kr./680 kr. PEA

Torsdag 28. september kl. 17.00-19.00

Yderligere oplysninger hos
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
Mail: bf@wwweave.dk

Pris: 100 kr.

Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
Mail: ane.rasmussen@gmail.com

Yderligere oplysninger hos
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
Mail: bf@wwweave.dk

Sy tasker i vævet stof
ved Ane Rasmussen

Hold: 17-05 S
2 gange – 16 lektioner
Er du vild med tasker?
- så tag på kursus i taskesyning.
På dette kursus vil du få hjælp og
inspiration til at sy alt lige fra punge
til telefoner og kosmetik til indkøbsnet
og håndtasker. Der vil være vejledning i montering af lynlåse, hanke og
foer samt tips, der giver pungen eller
tasken den sidste finish.
Medbring dit vævede stof samt foer,
bånd til hanke lynlåse og en symaskine. Alle vævede stoffer kan bruges
med det rette indlægsmateriale og ud
fra taskens ønskede funktion finder vi
en god form. Færdigkøbt stof kan bruges, hvis du ikke har eget vævet stof.
På stedet vil der være indlægsmaterialer samt et lille udvalg at lynlåse, bånd
og knapper.

Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Lør. 4. og søn. 5. nov. 2017
Kl. 9.00-16.20
Pris: 640 kr./544 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
Mail: ane.rasmussen@gmail.com

Vævemaraton

ved vævelærerne
Hold: 17-01 E
1 dag – kl. 9.00 -17.45
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.

Atelier 61 i Serbien

Vævemaraton 2017

Midt på dagen får vi besøg af Ulrikka
Mokdad som vil holde et kort, men
underholdende foredrag med powerpoints om sine oplevelser som gæstekunstner på Atelje 61, et gobelinværksted i Serbien.
Det er også en 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 Centeret
Hvidkildevej 64
2400 Kbh. NV
Lør. 3. feb. 2018
Kl. 9.00 – 17.45
Kl. 12.30 foredrag ved Ulrikka Mokdad
Pris: 50 kr.
Yderligere oplysninger hos:
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 96
Mail: ane.rasmussen@gmail.com
Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
Mail: lotte.dalgaard@pc.dk

Bånd i lange baner
ved Ane Rasmussen

Hold: 17-06 S
2 gange – 14 lektioner
På dette kursus kan du væve bånd på
både spjæld- og båndvæv.
Båndvævning er sjovt og rimelig hurtigt, redskaber og teknikker er simple,
men mulighederne for mønstre og
farvekombinationer er uendelige.
Håndvævede bånd kan bruges til alt
fra stropper, nøgleringe og taskehanke
til snørebånd, bælter og butterflies.
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
og vævede bogstaver.

Medbring gerne egen spjæld- eller
båndvæv samt materialer. På stedet
vil være et lille udvalg af velegnede
materialer samt mulighed for at låne
væveredskaber.
Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Lør. 24. og søn 25. feb. 2018
Kl. 10.00 – 16.25
Pris: 560 kr./476 kr. PEA
Yderligere oplysninger hos
Ane Rasmussen
Tlf: 22 80 56 92
Mail: ane.rasmussen@gmail.com

Weaving with Echo and Iris - Spændende kursus for farveglade vævere

ved Marian Stubenitsky
Hold 17-09
35 lektioner

Vi har inviteret Marian Stubenitsky fra
Holland til at lave et kursus hos os.
Marian har skrevet bogen ”Weaving
with Echo and Iris” som viser spændende muligheder for farver og strukturer med netværkssølninger. Marian
har mange års erfaring med undervisning. Undervisningen er på engelsk.

Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Kurset starter med at deltagerne sammen med en af Laugets Vævekursers
undervisere lave trende efter Marians
anvisninger og bommer vævene. Derefter tager Marian over i 4 dage og du
kan væve op til 7 forskellige spændende farvemønstringer.
Se bogen i lokalet i Grøndal Centret.

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

14. - 18. juni 2018
Kl. 9.00 – 15.25
Pris: 1.800 kr./1.620 kr. PEA

Tilmelding til modulerne sker sammenhængende, således at man ikke kan
tage teorien uden det efterfølgende
praktiske kursus.
Grøndal Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Dansk Tekstillaugs
Faglig kursus/uddannelse i
Skaftevævning Modul I-IV
Her tilbydes et kursusforløb i skaftevævning over i alt 4 moduler. Uddannelsen strækker sig over 4 år og har til
formål at give en teknisk og praktisk
indlæring til alle, som ønsker at fordybe sig i dette tekstile håndværk.
Hvert modul afsluttes med en arbejdsbog, som godkendes af eksterne
censorer, hvorefter der udstedes et
kursusbevis.
Velkommen til
Laugets Vævekurser
sæson 2017/18
Lotte Dalgaard og
Berthe Forchhammer

Laugets Vævekursers
undervisere

Lotte Dalgaard

Teori
Hver anden onsdag
kl. 19.00-21.45
samt lørdag 18. nov 2017
Bemærk: Lørdag 18. nov. 2017 er på 6
lektioner.

Modul I - Teori og praktik
ved Berthe Forchhammer og
Lotte Dalgaard
Teori
Hold: 17-01 M
14 gange – 42 lektioner
Modul I - teori, hvor der arbejdes med
grundbindinger efter pensum udarbejdet af Laugets Vævekurser.
Der arbejdes med computerprogrammet WeavePoint. Der er mulighed for
at købe programmet og kompendiet i
sammenhæng med kurset.
Praktik
Hold: 17-02 M
20 gange 120 lektioner
Praktisk vævning og materialekendskab trænes. Der væves prøver med
grundbindingerne, som er gennemgået
i teorien. Arbejdsmappe med væveprøver udarbejdes.
Modul I afsluttes med en boggennemgang og et kursusbevis.

Onsdage: 27. sept., 11. og 25. okt., 8.
og 22. nov. og 6. dec. 2017
3., 17. og 31. jan., 14. og 28. feb. og
14. marts 2018
Praktik
Starter onsdag d. 4. april 2018.
Derefter hver mandag og onsdag
kl. 16.00-21.35
Forventet slutdato: 18. juni 2018

Berthe Forchhammer

Sofia Møller

Pris for hele modul I:
4.860 kr./3.888 kr. PEA
Betales i 2 rater: ved kursets start i
2017 og i januar 2018
Yderligere oplysninger hos
Berthe Forchhammer
Tlf: 20 74 52 47
Mail: bf@wwweave.dk
Lotte Dalgaard
Tlf: 27 20 03 79
Mail: lotte.dalgaard@pc.dk

Ane Rasmussen

Gina Hedegaard
Nielsen

Tilmelding
På hjemmesiden: www.vaevekurser.dk eller på mail til laugetskurser@gmail.com
Kursustilmelding kan ikke annulleres senere end 14 dage før kursusstart,
hvorefter tilmelding er bindende.
Nedsat pris for pensionister, arbejdsledige og studerende (PEA) i
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Dokumentation skal forevises.
Kontaktpersoner
Underviser
Berthe Forchhammer
		
Tlf: 20 74 52 47
		
Mail: bf@wwweave.dk
		
Underviser
Lotte Dalgaard
		
Tlf: 27 20 03 79
		
Mail: lotte.dalgaard@pc.dk
Årets kursusprogram kan ses på www.vaevekurser.dk
eller rekvireres ved henvendelse til: laugetskurser@gmail.com

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

Grafisk tilrettelæggelse: Gina Hedegaard Nielsen

