Kunnskap, skaperglede og livsmot
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K Nålebinding og brikkeveving
17. - 19. september 2021
Vil du lære håndarbeidsteknikker fra vikingtiden? Vil du være med på å ta vare
på kulturarven vår? Da er dette kurset for deg!
Kurslærer: Anette Kvistgård

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

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Nålebinding og brikkeveving, 17. - 19. september 2021
Kursinnhold
Nålebinding var vikingenes strikketeknikk. Det er mange
fordeler med nålebinding. Det kan ikke rakne fordi du i
praksis lager mange knuter etter hverandre. Du kan bruke
små rester av garn og du kan starte og stoppe når du vil,
og lage/utforme helt fritt.

Brikkeveving er en teknikk som er brukt allerede i
folkevandringstiden. Teknikken vi bruker i dag er den
samme som ble brukt av vikingene. Brikkevevde bånd
kan brukes til mye mer enn pynt på vikingklær. Man kan
pynte på annet tøy, og båndene kan brukes som
gardinbånd, veske stropper, belter og alt annet du trenger
vakre og/eller sterke bånd til.

Program
Fredag 17. sept.

19.00 – 21.00 Vi lærer nålebinding.

Lørdag 18. sept.

11.00 – 14.00 Vi lærer brikkeveving.
14.00 – 18.00 Pause med mulighet for å kjøpe lunsj på Dragereiret.
18.00 – 21.00 Arbeidsøkt med veiledning, skravling og felles måltid.

Søndag 19. sept.

11.00 – 14.00 Arbeidsøkt med veiledning. Muligheter for å kjøpe lunsj
i Dragereiret fra kl 14.00.
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Nålebinding og brikkeveving, 17. - 19. september 2021
Kurslærer
Anette Kvistgård er kursholder med firmaet
«Skogshuldra». Målet hennes er å ta vare på
de gamle skikkene og teknikkene, og å leve
mer i ett med naturen. Hun brenner for å få
dele kunnskaper og ferdigheter med kursdeltakerne, og at kursdeltakerne skal få
oppleve harmoni og finne ro i håndarbeid.

Praktisk informasjon
Kurslokaler:

Dragereiret (på Mo. Like ved Brønnøysund). Et vikingeinspirert «langhus» med en inspirerende atmosfære
(som får skuldrene til å senkes).

Materiell:

Ta med selv eller kjøp under kurset:

Tips:

-

Brikkevevsbrikker

-

Fint heklegarn i bomull (hardt spundet)

-

Tykt ullgarn

-

Nålebindingsnål

Ta med hodelykt for å få godt arbeidslys.

Målgruppe
Alle over 16 år som ønsker å lære seg disse gamle handarbeidsteknikkene.
Forkunnskap er ikke nødvendig.

Med forbehold om endringer.
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Nordnorsk Pensjonistskole

Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en slags folkehøgskole for voksne og vi har mer enn 30
års erfaring i å arrangere kurs på tvers av generasjonene. Folkehøgskole skal være et sted for å
belyse hva det vil si å være menneske sammen med andre mennesker. Vi legger stor vekt på det
personlige møtet og det enkelte menneskes behov og evne til livsmestring og deltakelse i
samfunnet. Samtale og sosialt samvær er en naturlig og viktig del av våre kurs.
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 et lærerikt kurs!

Priser
Kursavgift :
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kr. 1 810,-

Prisen inkluderer kursavgift, kaffepauser, og måltid
i Dragereiret lørdag kveld.

Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
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