
   

 

Skinnfellkurs 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sted: Horn Skinn, Brønnøy: 

 
26.01 – 28.01.18   

Lær å trykke på skinnfell 
 

02.02. – 04.02.18  
Lær å sy skinnfell 



   

Lær å trykke på skinnfell 
 

Å trykke på skinnfell er en gammel og særnorsk tradisjon. I 
enkelte deler av landet var fellen klar til bruk først etter at 
skinnfellmakeren hadde trykket på den. Trykket var faktisk en 
helt nødvendig del av fellen. Og hvorfor det var slik, lærer 
Ingrid Strand deg mer om når hun tar for seg historikken på 
våre trykkekurs. 

   

Kurslokaler:  Horn Skinn, Brønnøy 
 
Timeplan:  Fredag   26. januar     kl. 17.30 – 21.30 

Lørdag   27. januar                    kl. 09.00 – 16.00 
Søndag  28. januar                   kl. 09.00 – 14.00 

 

Kursavgift:  Kr. 1 095,- 
     
 Nordnorsk Pensjonistskole sender samlet faktura på 

kursavgift og ev. skinn etter endt kurs.  
 

Utgifter til sverte og leie av trykklosser (kr. 60,00 pr. skinn), betales 
direkte til kurslærer. 

Kursinnhold: 

 Historikk og tanker bak dekorering av skinnfell 

 Regler for dekor av skinnfell 

 De ulike trykkmotivenes betydning 

 Planlegging av trykk på egen fell. 

 Påføring av sverte – trykketeknikk 

 Trykking  
 
Til info: Kurslærer har med trykkblokker og sverte. Skinn fås kjøpt på kursstedet. 
 Hver enkelt kursdeltaker må ha med seg et te-fat, maskeringstape  

(1- 2 cm bred), samt tørkepapir. 

 



   

Lær å sy skinnfell 
 
 
Kurslokaler:  Horn Skinn, Brønnøy 

   
Timeplan:   
Fredag   02. februar  kl. 17.30 – 21.30 
Lørdag   03. februar  kl. 09.00 – 16.00 
Søndag  04. februar  kl. 09.00 – 14.00 

 

Kursavgift:  Kr. 1 095,- 
 
Betaling: Nordnorsk Pensjonistskole sender samlet faktura på 

kursavgift og skinn etter endt kurs.  
 

Pakke med voks, nåler og tråd kan kjøpes på kurset og betales direkte til 
kurslærer (kr. 160,-) 

 
Kursinnhold: 

 Historikk 

 Litteratur om skinnfell 

 Skinnfellmaking som yrke 

 Litt teori om garving 

 Tilskjæring av skinn 

 Hvordan utnytte skinnene best 

 Diverse sømteknikker 

 Utprøving av ulike sømteknikker og søm av fell 

 Stell av fell 
 
Viktig: De som velger å sy en stor skinnfell, vil nok ikke rekke å bli ferdig med 

den på kurset, men må basere seg på en del etterarbeid. 
 
Til info: Skinn fås kjøpt på kursstedet (fra kr. 700,-). Kursdeltakerne må ha med 

spiss saks, fingerbøl, maskeringstape og linjal/målebånd.  
 

 



   

Kurslærer:  

 

Ingrid Strand, ansatt som pedagog ved Nordnorsk 

Pensjonistskole. Har undervist i flere husflidskurs, bl.a. sying 
og trykking av skinnfell i godt over 15 år. Ettertraktet og dyktig 
kurslærer. 

 
Kjære leser 
 
Vår beste markedsføring er at vi har mange faste 
kursdeltakere som kommer tilbake til oss år etter år.  
 
Det fine er også at gamle og unge har en felles arena hos oss, da nedre aldersgrense på 
våre kurs er 16 år!  

 
Vi håper denne kursbeskrivelsen faller i smak og pirrer nysgjerrigheten din nok til å melde 
deg på. Vær rask – vi har begrenset med plasser!  

 
Du finner elektronisk påmeldingsskjema på vår hjemmeside: www.nnps.no  

 
Siste frist for påmelding er:  

12.01.2018 (for trykkekurs) 
15.01.2018 (for sømkurs) 

 

 
 
 
 
 

Tlf. 75 02 92 80   
E-post: post@nnps.no 

www.nnps.no  

http://www.nnps.no/
mailto:post@nnps.no

