
 

  Vikingdraktkurs – lær å sy vikingklær! 

Påmelding til Nordnorsk Pensjonistskole, tlf. 750 29 280 SENEST 14. feb. - 15 
Elektronisk påmeldingsskjema finner du på www.nordnorsk-pensjonistskole. 

NB. Forbehold om tilstrekkelig påmeldte. 

 
Kurset i vikingdrakt er i samarbeid med Helgeland museum, og krever ingen forkunnskaper.  
 
Kursdatoer:  6. – 8. mars 2015 
 
Timeplan:  Fredag 6. mars kl. 17.00 – 21.00 

Lørdag 7. mars kl. 10.00 – 17.00 
Søndag 8. mars kl. 10.00 - 15.00 

 
Kostnader:  Kursavgift Kr.  900,-  
   Stoff: ca. kr. 1200,-  for damedrakt og ca. kr. 1400,-  for herredrakt.  
   Opphold på Sømna kro og gjestegård kr. 650,- pr. døgn m/ full pensjon 
   Ikke-boende: lunsj kr. 135,- pr d / kaffepauser kr. 60,- for begge dager 
 
Betaling: Nordnorsk Pensjonistskole sender samlet faktura på  

kursavgift, materiell og evt. måltider eller overnatting endt kurs.  
 
Kurssted:   Nordnorsk Pensjonistskole - rom 107 
 
Kursinnhold:  Fredag: Presentasjon av hva vi vet om     
   vikingenes drakter og tekstiler teknikker. 

 Valg av modell eller modeller vi vil sy 

 Klippe ut og starte å sy 
   Lørdag: 

 Fortsette å sy 

 Gjennomgang av diverse søm-teknikker 
   Søndag 

 Fortsette å sy 

 Gjennomgang av hvordan vi endrer et 
mønster til en annen modell 

 Hva gjør vi når vi kommer hjem 
 
Kurslærer:  Nille Glæsel er utdannet håndarbeidslærer for voksne, (Håndarbeidets 
Fremmes Seminarium 1986-1989), i mønsterkonstruksjon, søm, maskinstrikking, lær og 
skinn. Hun har undervist i fagene de siste 25 årene. Hun jobbet på Vikingmuseet i perioden 
1995-2007 med eksperimentell arkeologi, og med å formidle våre forfedres håndverk, 
levevis og tenking. Der var hun opptatt av klær, oppstadvev, brikkeveving, plantefarging, 
Oseberg billedvev, viking sko og garving av skinn og lær. Nå gjør hun re-konstruksjoner av 
klær fra Scandinavias jernalder, for det meste til museer, men også til privatpersoner som 
ser den estetiske skjønnheten i vår mødres håndverk. Hun har holdt mange kurs i søm av 
Vikingeklær. Se noe av arbeidet hennes på facebook. 
 
Viktig!  Ta kontakt med Helgeland Museum (tlf. 751 10 190) avdeling Sømna 

for bestilling av stoff. Det kan to til tre uker å få stoff,- derfor kort 
påmeldingsfrist! 
 

    


