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Gärdesgårdsbygge 
/ hagastängning
Ledare: Helge Hästbacka
Start: helgkurs, 
8-9 okt kl 9-16

Spåntak 
Lär dig tillverka eget 
spån och lägga spåntak.
Ledare: Anders Nääs, Olof Edin
Start: helgkurs 1-2 okt, 
kl 9-16

Pappspänning och limfärgsmålning
Lär dig att pappspänna väggar  
och måla tak med limfärg.
Ledare: Per Halvarsson
Start: Helgkurs 1-2 okt, kl 9-16

Tälja med kniv och yxa 
Lär dig tillverka din egen  
slev eller skål. 
Ledare: Mattias Knutsson
Start: tors 29 sep, 8 ggr, kl 18.30-21.30

Nålbindning 
Lär dig nålbinda - en forntida teknik  
för att tillverka vantar och sockar.
Ledare: Mia Svartholm
Start: helgkurs 29-30 okt, kl 10-16

Lin- från strå till trå´
Lär dig bearbeta lin 
från växt till färdig fiber 
för att sedan spinna.
Ledare: Föreningen Jämtlin
Start: helgkurs 8-9 okt, kl 9.30-16

Skinnberedning
Lär dig bereda utan kemikalier.
Ledare: Helena Gjaerum
Start: 2 dagar lör 24 sept och 1 okt, 
kl 9-16

Fiskskinnsgarvning
Lär dig tekniken att garva fiskskinn 
olika fisksorter kan användas.
Ledare: Ove Hedenström 
Start: helgkurs 12-13 nov kl 9.30-16

Ull – av får till garn
Lär dig karda, färga,  
tova och spinna ullen
Ledare: Ingegärd Lindberg
Start: helgkurs 22-23 okt, kl 9.30-16

Tovning 
Lär dig tova med ull.
Ledare: Ingegärd Lindberg
Start: Endagskurs  
20 november

Luffarslöjd
Prova på att tillverka olika  
föremål med ståltråd.
Ledare: Ove Hedenström 
Start: helgkurs fre 14 okt, 18.30-21, 
lör sönd 15-16 okt, kl 9.30-16 

Historisk sömnad
Prova på äldre sömnadstekniker. 
Lär dig vilka sömmar som passar  
till olika material och plagg.
Ledare: Marie Madsen
Start: sönd 13 nov, kl 10-16

Brickbandsvävning
Lär dig väva band med en gammal teknik.
Ledare: Katarina Widegren
Start: helgkurs, 15-16 oktober, kl 10-17

Kurser på Jamtli  
Lär dig traditionella hantverkstekniker och låt dig inspireras bland Jamtlis samlingar. Kurserna är praktiska och 
innehåller historiska tillbakablickar på olika hantverk med utgångspunkt i museets samlingar och arkiv. Anmälan 
görs via Studieförbundet Vuxenskolan. Kurserna hålls på Jamtli. Titta gärna på SV hemsida för mer information.

Ett samarbete mellan SV och JamtliEuropEiska unionEn 
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Anmäl dig på tel: 063-10 29 50 eller via 
www.sv.se/ostersund


