
Trædrejning
v/Ejler Lungskov
Hvad gemmer der sig i en træknude? Træ er et facinerende materi-
ale, og på dette værksted undervises der i forskellige drejeteknikker, 
formgivning samt efterbehandling af træet. Værkstedet kræver ikke 
forudgående kendskab til drejning.
Medbring gerne selv materialer og værktøj.
Ud over kursusprisen skal der påregnes udgifter til materialer.
Enkelte træstykker kan købes hos underviser.
Deltagere fra 16 år.
Holdnr. 01.29.20                                       

                     KREATIVE DAGE 13. - 17. JULI 2020   
                                   Lilleskov Teglværk
                         Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup.

Fælles hver dag:
Morgen samling kl. 9.45 i Cafeen.
Undervisning fra kl.10.00 til 15.00 
Frokostpause kl. 12.00 til 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 biletter til spisning incl. kaffe/the, også gæstebil-
letter 
(voksne 115 kr. børn (5 -14 år) 55 kr.) - eller man kan selv med-
bringe sin mad. 

Fredag:
Udstilling og afslutning. Undervisningen slutter kl. 12.00.
12.30 til 13.30 arrangerer alle udstilling. 
13.30 til 15.00. Udstilling (offentlig åben).   
15.00 til 15.15 samlet afslutning og tak for denne gang
Vigtigt: Alle hjælper med at tage udstillingen ned og med at 
sætte borde m.m. på plads. 

Valg af værksteder: 
Værkstedet vælges for alle 5 dage. 
Børn under 10 år skal være i følge med en voksen, hvor ikke 
andet er beskrevet. 

Deltagerbetaling:
Voksne 1075 kr.
Børn indtil 18 år 550 kr.
Fællesudgifter og forbrug afregnes med underviseren.             

Tilmelding via vores hjemmeside fra 01.05.2020  kl. 00.00.

   www.verninge.husflid.dk

Er der spørgsmål, så kontakt: 
Bente Eriksen, tlf.  64762294/24943556

eller Mail:  verninge@husflid.dk

www.verninge.husflid.dk

Kreative Dage
13. – 17. juli  2020

Pileflet
Broderi
Filtning

Smedning
Trædrejning

Stenhugning
Maleworkshop

Hækleværksted    
Snitning af skeer  
Smykkeværksted

Modellering i rødler 
Knivmageri og smykker

Hækleværksted for nybegyndere og øvede
v/Solveig Christiansen
Få styr på hæklekunsten. Undervisningen er individuel og der tages 
hensyn til såvel nybegyndere  som øvede. I dette værksted, kan du 
lære den moderne, enkle, men gamle teknik, som hedder hækling.
I ugens løb vil alle have lært at hækle basismaskerne, og variere dem 
i det uendelige og det kan blive til klude, grydelapper, tasker, bamser, 
puder og tørklæder, måske beg. Til tæppe el sjal!
Underviser medbringer diverse hæklenåle til udlån og garnrester, som 
kan bruges til at lave prøver af.
Du medbringer 2 ngl. Garn i hver sin farve (Lyse farver)  og en hæklenål 
i passende str. 31/2, 4, 41/2
Der bliver mulighed for, at stifte bekendtskab med Tunesisk hækling.( 
Hækles med  en strikkepind med hæklekrog i den ene ende). Teknikken 
giver en meget formstabil hækling.
Holdnr. 10.29.20      

Pileflet
v/Marianne Landrock
Flet, hvad du ønsker; fuglehuse, bakker, brændekurve m.m. Eller flet din 
egen indkøbskurv, Kun fantasien og fingerfærdigheden sætter grænser 
for, hvad du kan flette.
Kom og oplev dette ældgamle håndværk til glæde og gavn gennem alle 
tider. Holdet er for alle.

Medbring grensaks, skarp kniv (ikke hobbykniv) syl, bankejern, lod eller 
sten (ca. 5 kg.), lagen eller håndklæde til at holde flettet fugtigt. Værktøj 
kan lånes. 
Der må påregnes materialeudgifter efter forbrug. 
Har du spørgsmål så ring gerne til underviser Marianne Landrock  på 
65967224 eller 22782044. Se evt. hjemmeside www.pileliv.dk (under 
konstruktion)
Holdnr. 04.29.20



Kære læser.

Jeg har hermed fornøjelsen at kunne byde velkom-
men til Verninge Husflids program for Kreative 

Dage 2020. Rammerne er sat og vi tilbyder et 
varieret program som giver deltagerne mulighed 

for, at boltre sig i et kreativt fællesskab med andre 
håndværksinteresserede fra hele landet. Dygtige 
og engagerede undervisere glæder sig til, at give 

deltagerne ny inspiration og undervise i de forskel-
lige håndværks teknikker. En bæredygtig som-

merferie med fælles afsæt i traditionelle håndværk. 
Verninge Husflids Kreative Dage finder sted på det 
kulturhistoriske Lilleskov Teglværk i Tommerup  

God fornøjelse med programmet
Mange hilsner
Bente Eriksen

Skoleleder.

Modellering i rødler
v/Elly Pedersen
Vi modellerer i rødler ( ikke brugsting)
Mandag og tirsdag arbejdes der i det bløde ler, onsdag færdig gøres de 
om formiddagen
Onsdag eftermiddag holder kursisterne fri, da tingene skal tørres og 
brændes.
Torsdag og fredag efterbehandles tingene med skosværte. Fredag efter-
middag udstilling.
Materialer: Købes og afregnes med underviser. 
Holdnr. 09.29.20 

Sommerworkshop i maleri
v/Helle Madsen
På workshoppen starter vi hver dag med mindre male/tegne øvelser. 
Derud over vælger du selv hvilke motiver, du vil male efter. Medbring 
fotos eller udprint eller lad dig inspirere af omgivelserne og naturen. 
Du skal selv medbringe materialer, akrylfarver, lærred og/eller papir, 
skitseblok, tegneblyanter og et staffeli, hvis du har et.
Børn under 12 år skal være i følge med en voksen.
Holdnr. 06.29.20

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 mønstersme-
det. Er der ønsker om noget specielt, eller vil du lave en bålgrill, så be-
des du ringe til mig på tlf. 4044 8723, så jeg kan tage materialer med.
Materialeudgifter: Fællesudgift til kul ca. 200 kr. pr. deltager. Derudover 
betales for anvendte materialer.
Børn over 12 år kan deltage.
Holdnr. 02.29.20 

Filt or børn og voksne
v/Mette Stalfest Møller
På dette kursus vil du stifte bekendtskal med ”våd” filtning. Ved hjælp 
af sæbevand og karteflor vil du blive undervist i at fremstille lune, 
bæredygtige og unikke ting. Fx hynder, krukker, sutsko og meget mere. 
Du vil også få indblik i hvad filtenålen kan bruges til.
Kurset er for både begyndere og øvede, børn under 12 år kan deltage 
med en voksen.
Materialer kan købes i løbet af ugen og afregnes med underviser.
Medbring: lille balje, håndklæder, saks, et stykke sæbe.
Har du spørgsmål om muligheder/begrænsninger eller andet, så send 
en mail på: am.stahlfest@g.mail.com 
Holdnr. 03.29.20

Smykker
v/Sigurd Rasmussen
Kurset giver mulighed for, at fremstille personlige og unikke smykker. 
Der tages hensyn til niveau og særlige ønsker. Kun fantasien sætter 
grænser.
Arbejdes med sølvtråd (0,5 – 3,0 mm)/ sølvplade (0,5 – 0,8 mm) Kæder, 
perler, knapper silke hestehår, skrot o.m.m.
Du får et praktisk kendskab til metoder og teknikker - file, save, brug af 
tænger (bide-/flad- og rundtang) samt lodning - i arbejdet.
Der bliver undervist i forskellige støbeteknikker. Endvidere vil der være 
mulighed for at blive undervist i strikke-, flette- knytte- og væveteknik-
ker!
Der betales for fællesudgifter. 
Medbring meget gerne selv div. støbematerialer,( evt tretårnet sølv 
bestik)  
Ravstedhus: https://www.ravstedhus.dk  Har alt hvad du har brug for.
Der må påregnes beløb til fællesudgifter.
Holdnr. 11.29.20      

Knivmageri og smykker i ben og horn
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 natursmykker af rester fra 
knivskæftningen. 
Materialer kan købes på kurset, men man må også gerne medbringe 
egne materialer.
Materialeudgifter: Pris for kniv og skede: ca. 200-400kr.
Alle kan deltage, dog børn under 12 år i følge med voksne. 
Holdnr. 07.29.20

Broderi – en leg med nål og tråd
v/Hanne Rye
Vi skal på rejse ud i verden. Vi skal arbejde med broderiteknikker der er 
en kulturarv i hvert land.
Tællesyning fra Danmark. Sortsyning fra Spanien. Sashiko og Kogin fra 
Japan- Dronningesting fra Island og Bagello fra Italien. Alle teknikker syes 
på et “tælbart” stof. 
Du kan også gå din helt egen vej og vælge et broderiprojekt efter eget 
ønske.
Undervisningen er individuel og foregår i det tempo der passer dig. Ma-
terialer kan medbringes eller købes hos underviseren. Der fremsendes en 
materialeliste inden kursusstart. - Deltagere fra 12 år
Holdnr. 05.29.20

Lav din egen skulptur, fuglebad eller vandsten i 
granit.
v/Anders M. Christensen
Stenhugning er et ædelt gammelt håndværk med stolte traditioner.
På kurset vil du få indblik i grundlæggende teknikker, hvorefter du vil 
være i stand til, under kyndig vejledning, at færdiggøre et til to emner i 
løbet af ugen.
Der arbejdes med granit. Sunde sten uden revner og skavanker.
Du skal helst selv medbringe: Vinkelsliber + diamantskiver, lille muggert 
max 500 g., mejsler. Beskyttelsesudstyr i form af handsker, støvmaske, 
høreværn og sikker hedsbriller.
Det er et must at man medbringer 2-3 sten til at hugge i, stenene skal 
ikke være mindre en 30x30 cm og gerne større.
Fællesudgifter:250,- kr. pr deltager. ( til lån/slidtage på værktøj)
Holdnr. 08.29.20

Snitning af skeer i frisk træ
v/Daniel Ravnholt Jørgensen
I løbet af kurset vil vi lære at arbejde med sav, økse og knive på en sik-
ker og effektiv måde. Der vil blive undervist i de forskellige snitteteknik-
ker, der skal bruges, når man snitter skeer og andet af frisk træ. Vi vil 
arbejde med at udnytte træet på den mest optimale måde, i forhold 
til at lave både flotte og holdbare genstande. Desuden vil vi kigge 
nærmere på design og formgivning, samt dekoration og udsmykning 
af de færdige skeer. Kurset vil bestå af en blanding af undervisning i 
teknikker og metoder, og individuel vejledn ing mens der arbejdes.
Der vil være værktøj til rådighed til samtlige deltagere, men egne snit-
teøkser og knive må gerne medbringes.
Der må påregnes fællesudgifter på kr. 150 pr. deltager til vedligehold af 
værktøj samt frisk træ ad libitum
Deltagere min. 12 år uden følgeskab af voksen.
Holdnr. 12.29.20


