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P R A K T I S K E  O P LYS N I N G E R

Knive
Pileflet

Smykker
Smedning

Trædrejning 
Stenhugning

Filteværksted
Billedværksted

Japanske tekstildage
Tryk på genbrugstekstiler

Lædersyning efter mønster
Punch needle, tufting, smyrna 

med Danella-nål

Fælles hver dag: 
Morgen samling kl 9.45 
Undervisning fra kl 10.00 - 15.00 
Frokostpause kl. 12 .00- 13.00 

Torsdag 
Fællesspisning og underholdning. Kl 15.00 
hjælpes vi alle med at gøre klar til 
fællesspisning. Der er  underholdning efter 
spisningen. 
Der kan købes billetter til spisning incl. kaffe/
the, også gæstebilletter 

Alle aldersgrupper er velkomne på 
Kreative dage.  
Børn u. 12 ifølge med voksne.  
Trædrejning o. 16 år. 

Udover deltagerbetaling må der påregnes 
fællesudgifter og udgifter til materialer, som 
afregnes med underviseren 

Pris:  Voksne 1075.-kr 
 Børn/unge u. 18 år  550.-kr

www.verninge.husflid.dk 

Kreative Dage 
18. - 22. juli 2022 

Billedværksted v Elisabeth Rask 

Alle er velkomne. Som udgangspunkt medbringer 
man selv materialer og redskaber og arbejder frit 
med egen proces. Hver dag er der indspark til 
gruppen fra læreren. Alt efter hvilke behov og ideer 
der opstår i forløbet, kan det være øvelser i akryl, 
croquis, akvarel, gouache eller noget helt andet Der 
er løbende vejledning og sparring. Afslutningsvis 
laver vi en udstilling.

Japanske tekstildage på Lilleskov  
v Anne Marie Nielsen 
På værkstedet skal vi arbejde med en række japanske, 
tekstile teknikker og metoder: Vi skal flette bånd og 
strikke skuresvampe, indfarve stof med teknikken 
shibori. Med Boro, særlig japansk lappeteknik, syr vi 
nyt stykke stof af små stofrester!

Tryk på genbrugs tekstilerWorkshop med tryk på  
v Britt Sandberg 
Lær forskellige teknikker til tryk på tekstil. Vi skal 
arbejde og lege med linoliunstryk, skabeloner samt 
lære at bruge en airbrush og derudover får du 
mulighed for at lave dine egne linoleumsklodser og 
skabeloner. 
Medbring selv vasket stof eller brugt tøj og sko, som 
du har lyst til at dekorere. Da vi arbejder med maling 
skal du helst have “arbejdstøj” på 

Lædersyning efter mønster v Flemming Salvig 
På dette kursus lærer du grundlæggende teknikker til 
at sy i læder, lærer de for skellige lædertyper at kende 
og snakker om efterbehandling 
Vi snakker inden kurset om hvad du vil lave, så der er 
materialer og mønster klar til dig.

http://www.verninge.husflid.dk
http://www.verninge.husflid.dk/kreativedage


Smedning v Peder Callesen 
Der vil i smedjen være mulighed for at lave bestik 
til grill af fjederstål. Det vil være muligt at smede 
en bålgrill - også kaldet vikingegrill - værktøj til 
drejebænk og tømmerarbejde og knivblade i 
helstål og mønstersmedet. Er der ønsker om noget 
specielt, eller vil du lave en bålgrill, så bedes du 
ringe til mig på tlf: 4044 8723, så jeg kan tage 
materialer med.

Knive v Carsten Plagborg 
Lav din egen personlige kniv. Med udgangspunkt i 
en færdig klinge designer og bygger vi et flot 
knivskæfte, hvor vi bruger træ, ben, horn, plastik, 
metal m.m. Når kniven er færdig, laver vi en skede, 
som passer til kniven. Der kan også laves diverse 
natur-smykker af rester fra knivskæftningen.

Trædrejning. v. Ejler Lungskov. 
Hvad gemmer der sig i en træknude? Træ er et 
facinerende materiale, og på dette værksted 
undervises der i forskellige drejeteknikker, 
formgivning samt efterbehandling af træet. 
Værkstedet kræver ikke forudgående kendskab til 
drejning.

Kære læser. 
Velkommen til programmet for kreative dage 2022. 
Bestyrelse for Verninge husflid og 12 kompetente og 
engagerede undervisere er super klar til, at tage 
imod deltagerne d. 18. juli 2022 
Efter to meget anderledes år, kan vi nu igen skrue 
op for alle aktiviteter på ”den gode Gamle måde”. 
Det betyder, at kreative dage nu igen er tilbage i de 
kulturhistoriske rammer på Lilleskov teglværk. 
Teglværkets lidt rustikke rammer danner en 
stemningsfyldt og en helt særlig atmosfære om 
Verninge husflids Kreative dage. Kreative dage blev 
afholdt første gang i 1987 og har været afholdt 
kontinuerligt siden dog med undtagelse af 2020 , 
hvor en virus kom på tværs. 
I år har vi fornøjelsen, at kunne byde på 12 
forskellige værksteder en blanding af både 
velkendte og nye. 
Jeg håber at programmet giver inspiration til en 
anderledes og kreativ ferie i selskab med familie, 
venner og  andre kreative mennesker. En ferie som 
giver ro til fordybelse og samvær og som på mange 
måder er bæredygtig og understøtter FN`s 
klimamål. 

Ved spørgsmål kan jeg kontaktes på mail  
verninge @husflid.dk 

Rigtig god fornøjelse med programmet. 
Bedste hilsner 
Bente Eriksen

Stenhugning. v Anders M. Christensen 
Du vil på kurset få indblik i grundlæggende teknikker 
inden for det ældgamle håndværk. hvorefter du vil 
være i stand til, under kyndig vejledning, at 
færdiggøre et til to emner i løbet af ugen. 
Der arbejdes med granit/ marksten. 
Jeg har værktøj og udstyr der kan lånes. Se nærmere 
beskrivelse på Verninge Husflids hjemmeside

Pileflet v Marianne Landrock 
 Kun fantasien og fingerfærdigheden sætter grænser 
for, hvad du kan flette. 
I fordybelsen får du føling med pilen, som er 
følsom og føjelig, stærk og bøjelig. 
Pilen fordrer koncentration og samarbejde, når du 
fletter din kurv, eller hvad du drømmer om at skabe

Smykker v Sigurd Rasmussen 
Går du med en eller anden ide om at fremstille et 
personligt smykke i sølv eller andre materialer - 
så er det på dette værksted, du skal tilmelde dig. 
Undervisningen er individuel med hensyn til den 
enkeltes niveau. Kun din fantasi sætter grænser. 

Filt for alle. v Sif Bruun 
Skab med sæbevand og kartet uld i alle regnbuens 
farver. Vi arbejder med vådfiltning og skaber 
brugsgenstande.  
Det vil også være muligt at arbejde med filtenål, 
enten som dekoration eller lave små dyr og billeder.

Punch needle, tufting, smyrna med Danella-nål v. 
Gitte Elbæk 
At sidde med sine garnrester og tufte små 
vægbilledetæpper eller tæpper til gulvet er blevet det 
helt store hit. Her kan du lære, hvordan du kommer i 
gang med punch-needle nål eller en Danella-nål, samt 
hvordan du færdigmonterer dit arbejde. 
Her har du mulighed for at lave fine, sjove, finurlige 
billedtæpper, hvor du giver den gas med farver og 
mønstre


