Kunnskap, skaperglede og livsmot
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Lær å sy skinnfell, Gratangen
21. - 23. januar 2022
Bli med og lær deg skinnfellsøm og et gammelt tradisjonshåndverk!

Kurslærer: Bjarne Jota

Lære hele livet - Leve hele livet!
Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Lær å sy skinnfell, Gratangen, 21. - 23. januar 2022
Kursinnhold
I løpet av dette kurset vil du lære:
•
•
•
•
•
•
•
•

Historikk
Litteratur om skinnfell
Skinnfellmaking som yrke
Litt teori om garving
Tilskjæring av skinn
Hvordan utnytte skinnene best
Utprøving av ulike sømteknikker og søm av fell
Stell av fell

De som velger å sy en stor skinnfell, vil nok ikke rekke å bli ferdig med den i løpet av kurset,
men må basere seg på en del hjemmearbeid/etterarbeid.
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Lær å sy skinnfell, Gratangen, 21. - 23. januar 2022
Kurslærer
Bjarne Jota fra Lødingen har vært en populær kurslærer på våre
eksterne kurs i skinnfellsøm i mange år.
"Utrolig dyktig kurslærer. Har lært masse nytt. Veldig lærerikt!"
"Jota var en rolig og behagelig kurslærer – som viste veien,
veiledet og var «passelig» tilstede underveis."

Praktisk informasjon
Kurslokaler: Gratangen skole

Timeplan:

Materiell:

Fredag 21. januar
Lørdag 22. januar

kl. 17.30 – 21.30
kl. 09.00 – 16.00

Søndag 23. januar

kl. 09.00 – 15.00

Pakke med voks, nåler og tråd kan kjøpes på kurset og betales direkte til kurslærer
(kr. 200,-).
Skinn fås kjøpt på kursstedet (fra kr. 800,-).
Kursdeltakerne må ha med en spiss saks, fingerbøl, maskeringstape og lang
linjal/måleband.

Mat/drikke: Under dette kurset er det ingen servering. Hver enkelt tar selv med det de har
behov for av mat/drikke/snacks.

Målgruppe
Alle over 16 år som har lyst til å lære dette tradisjonshåndverket!
Med forbehold om endringer.
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Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole

Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en folkehøgskole for voksne og arrangerer kurs på tvers
av alder og ulikheter. I over 30 år har vi gitt mennesker kunnskap, gode opplevelser og tilhørighet.
Hos oss blir alle inkludert og vi har stort fokus på det enkelte menneskets behov.
Våre lærere og forelesere har høy faglig kompetanse, og vi legger til rette for læring i hyggelige
omgivelser. Kommer du på kurs i Sømna vil du møte ett eller flere av disse blide ansiktene.

De fleste kurs kjøres lokalt, men vi har også en del eksterne kurs, slik som dette kurset.
Vel møtt til lærerike kursdager i Gratangen!

Priser
Kursavgift :
Skinn:
Voks/nål/tråd:

kr. 1.155,fra kr.

800,-

kr.

200,-
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Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
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