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VÆVESKOLEN I GREVE er en forening, hvis formål er at erhverve kendskab til vævning og dermed beslægtede fagområder
ved etablering af kvalificeret undervisning. Farvelære og materialelære indgår i undervisningen tillige med oplysning om de tekstile
fags historiske placering og udvikling.
Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er interesseret i
dette formål.
Slut op om foreningen og bliv medlem. Det årlige kontingent
er 175 kr., og du får
indflydelse på foreningens beslutninger og ret til at deltage i generalforsamlingen.

SYNING AF TASKER

ved Lizzie Roepke

Weekendkursus
16 lektioner

Lørdag og søndag kl. 9 -16.10
Pris: 732 kr.
Greve Borgerhus

Hold nr. 20-20
Hold nr. 21-20

3. og 4. oktober 2020
31. oktober og 1. november 2020

Hold nr. 07-21
Hold nr. 08-21

30. og 31. januar 2021
20. og 21. marts 2021

adgang til Væveskolens bibliotek og samling af væveprøver.
mulighed for at benytte Væveskolens fine faciliteter, som indbyder til fagligt samvær omkring det gamle håndværk og dets traditioner.
ret til at deltage i arrangementer og rejser.
tilsendt foreningens blad NYT fra Væveskolen, med oplysning
om aktuelle udstillinger, foredrag og rejser. Bladet udkommer
tre gange årligt. Det sendes digitalt.

Kursus lmelding og betaling
Tilmelding og betaling på www.vaeveskolen.dk
Herefter er tilmeldingen bindende
Kan et kursus mod forventning ikke etableres, returneres det fulde
kursusgebyr.
Hvis du ved, du har et handicap eller en skade, som gør, at du har
brug for ekstra hjælp i forhold til kursus emnet, må du gerne meddele det ved tilmeldingen. Så kan vi tage højde for det ved tilrettelæggelsen af undervisningen.
Der er ingen undervisning i skolernes efterårsferie eller dagene op til påske
Se nyheder på www.vaeveskolen.dk
Spørgsmål sendes til greve@vaeveskolen.dk eller på
telefon 26 36 38 83

Deltagerne vil blive præsenteret for tasker og punge med anvendelse af det
vævede materiale sammen med skind.
For deltagere, der deltager første
gang på kurset vil der være en bunden opgave.
Øvede deltagere arbejder videre
med nye teknikker og modeller.
Lizzie Roepke medbringer grundmodeller og der skal arbejdes med
skindkvaliteter, syteknikker, indlægsmaterialer, nåle, tråde og lukketøjer, som anvendes i skindsyning.
På kurserne kan der købes:
Skind i neutrale farver, indlægsmaterialer, lynlåse, lukketøjer, maskinsynåle
m.m.
Medbring selv:
Alm. symaskine + instruktionsbog,
alm. hvidt mønsterpapir, ternet blok,
lineal, blyant, limstift, sy-grej, alm.
sytråde i sort, mørk brun, eller mørk
blå (f.eks. Gütermann) og sakse
samt egne, vævede stoffer og gerne små stykker – samt stoffer i
bomuld/hør til foer m.m.
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KURVE OG SKÅLE I LØBBINDING

ved Anne Birgitte Beyer

Weekendkursus
14 lektioner

Lørdag og søndag kl. 9 -15.15
Pris: 628 kr.

Hold nr. 23-20
Hold nr. 10-21

7. og 8. november 2020
23. og 24. januar 2021

Hedelyskolen
Greve Borgerhus

Velkommen til løbbinding, så hyggeligt et håndarbejde!

GARN
Hold nr. 14-20
8 lektioner

ved Jytte Bertelsen
Lørdag 29. august 2020, kl. 9 -16.10
Pris: 466 kr. incl. garn og kompendium

Mange forskellige garnkvaliteter gennemgås med garnnummerering og løbelængde. Der gives eksempler på forskellige anvendelsesmuligheder, oplysning om tætheder m.m.
Deltagerne laver egne garnkort af udleverede garnprøver og der udleveres
kontaktadresser på forskellige garnforhandlere.

Tasker, krukker, kurve, (blyants) holdere, bakker og skåle!
Så forunderligt – blot med nål, saks, snor og garn.
En tekstil pølseteknik med masser af muligheder; forskellige mønstre og
farve-sammensætninger.
Materialerne er bl.a. hør- og papirgarn, jute og sisalgarn, som kan købes i
små portioner på kurset. En ”medbringeliste” udsendes til alle deltagere inden
kurset.
Kurset er både for begyndere og øvede.

Taske med ægyp sk bånd.

BRIKVÆVNING for begyndere
Aftenkursus
Hold nr. 12-21
15 lektioner

ved Anne Madsen

Tre torsdage kl. 17.35 - 22.00
Greve Borgerhus
7. og 21. januar samt 4.februar 2021
Pris: 655 kr.

Lær den gamle teknik til at væve farvestrålende bånd og bændler.
Der arbejdes med opsætning af brikkerne og konstruktion af såvel kendte
som nye mønstre. Vi starter med grundprincipperne og prøver derefter
kræfter med. bl.a. norske bånd og ægyptiske bånd.
Materialer og brikker kan købes på kurset.

Foto: Lars Pryds
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SKAFTEVÆVNING

ved Linnea Holck

Begynderkurser:
Ugekursus

Mandag – fredag kl. 9 -16.10
Pris: 1320 kr. pr. uge

Hold nr. 09 -20
Hold nr. 12 -20

13. - 17. juli 2020
10. - 14. august 2020

Hold nr. 13 -21

19. - 23. juli 2021

IKATVÆVNING

ved Sofia Hagström Møller og Linnea Holck

Ugekursus
37 lektioner

Fredag kl. 17 -21.25
Lørdag og søndag kl. 9 -16.10
Mandag og tirsdag kl. 9 -16.10
Pris: 1217 kr.

Hold nr. 11-21

28. maj til 1. juni 2021

40 lektioner

Væveskolen
Hedelyskolen
Væveskolen

Der arbejdes i mindre grupper og et sådant "feriekursus" er en virkelig god
start for begyndere. Deltagerne vil komme igennem hele processen fra
skæring af trend, opsætning og opbinding af væven til vævning af en prøveremse med forskellige bindinger. Der vil desuden være undervisning i bindingstegninger.

Temakurser for fortsættere:
Ugekursus

Mandag – fredag kl. 9 -16.10
Pris: 1320 kr. pr. uge

40 lektioner

Hold nr. 10 - 20

20. - 24. juli 2020 Tema farveeffekt, se følgende side.

Hold nr. 14 - 21
26. - 30. juli 2021 Tema endnu ikke fastlagt, annonceres senere på hjemmesiden.

Dette kursus giver et indblik i Ikatvævningens mange muligheder, både i
trend- og islætretning. Vi vil i fællesskab reservere 6 trende, indfarve dem og
sætte på vævene efter forskellige principper. Hver kursist vil lave egne islætgarner, som bruges på fællesvævene, sammen med neutrale islætgarner
således at både trendeffekt og dobbeltikat afprøves. Vi skifter mellem vævene og laver små prøver på de forskellige ikatmønstre.
Det er en fordel hvis man tidligere har deltaget i farvekurser på Væveskolen
og er vant til at sætte væve op.
Materialeudgifter må påregnes.
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FARVNING af ULD- og SILKEGARN

ved Sofia Hagström Møller

Weekendkursus
16 lektioner

Lørdag og søndag kl. 9 -16.10
Pris: 682 kr. incl. materialer

Hold nr. 22-20

24. og 25. oktober 2020 Grundkursus

Hold nr. 09-21

20. og 21. marts 2021

Hedelyskolen

Videreføring af grundkurset

Til farvning af uld- og silkegarn anvendes Lanasynfarver, som er et metalkompleks farvestof med allerstørste lysægthed og det farvestof, der er mest
miljøvenligt.

SKAFTEVÆVNING

ved Linnea Holck

Temakursus farveeffekt
I dette kursus dykker vi ned i hvordan trenden og islættets farver kan påvirke
opfattelsen af det vævede mønster. Farveeffekt omhandler farvernes rækkefølge og orden, og hvordan man kan skabe mønstre hvor det i højere grad er
farverne end bindingen der ses.
Vi taler om farveteori, og om hvordan farvernes lys-mørkekontraster bruges
til at understrege mønsteret. Ved vævene vil vi erfare hvordan farverne opfører sig i en vævet konstruktion.
Der er på forhånd planlagt væveopskrifter, som vi i fællesskab sætter op på
vævene, og skiftevis laver en prøve af hver. Der vil være fælles teoretisk
gennemgang af opskrifter og bindinger.
Kurset henvender sig til vævere på alle niveauer. Prøverne vil være i forskellige sværhedsgrader og materialer. Dog er kendskab til opsætning af væv et
krav, da det bliver en intens uge med mange prøver.
Udgifter til materialer skal påregnes.
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SKAFTEVÆVNING

ved Linnea Holck

Der tilbydes 2 længerevarende hold i skaftevævning:
Tirsdag kl. 9 -15.15
Onsdag kl. 18 -22.00 og en fredag/lørdag i hver måned:
fredag kl. 18-22.00 og lørdag kl. 9-15.15.

Hold nr. 17-20
daghold
98 lektioner

1. september – 8. december 2020
Tirsdag kl. 9 -15.15
Pris: 2944 kr. ved tilmelding
eller 982 kr. ved tilmelding samt pr. 1/10 og 1/11.

Hold nr. 18-20
aftenhold
98 lektioner

2. september – 9. december 2020
Onsdag kl. 18 -22.00 samt
fredag kl. 18-22.10 og lørdag kl. 9-15.15:
25.-26. september., 23.-24. oktober og 27.-28. november
Pris: 2944 kr. ved tilmelding
eller 982 kr. ved tilmelding samt pr. 1/10 og 1/11.

Hold nr. 01-21
daghold
126 lektioner

5. januar – 11. maj 2021
Tirsdag kl. 9 -15.15
Pris: 3728 kr. ved tilmelding
eller 932 kr. ved tilmelding samt pr.1/2, 1/3 samt 1/4.

Hold nr. 02-21
aftenhold
127 lektioner

6. januar – 12. maj 2021
Onsdag kl. 18 -22.00 samt
fredag kl. 18 -22.10 og lørdag kl. 9-15.15:
29.-30. jan., 26.-27. februar, 26-27. marts og 23.-24. april
Pris i alt: 3756 kr. ved tilmelding
eller 939 kr. ved tilmelding samt pr.1/2, 1/3 samt 1/4.

Undervisningen er i hovedsagen planlagt for viderekomne skaftevævere.
Begyndere anbefales at starte på Væveskolens sommerkurser.
Sæsonen starter med nye prøveopsætninger i traditionelle og nye materialer. Herefter får deltagerne hjælp til at udarbejde individuelle beklædningseller boligtekstiler. Her tages udgangspunkt i aktuelle eller tidligere udarbejdede prøvevævninger og deltagernes eget kendskab til skaftevævning.
Udover de store skaftevæve er der 3 klapvæve med 4 skafter til rådighed på
disse to hold, og alle deltagere må være indstillet på at bruge dem på skift.
Derudover er der mulighed for at prøve kræfter med en viftekam eller en
computerstyret væv med 24 skafter.

GOBELINVÆVNING

ved Anet Brusgaard

Begyndere sættes i gang med en enkel lille billedkomposition i få farver, og
efter denne øvelse vil der være opnået en vis fornemmelse og håndelag. Derefter kan indlæring af et par nye teknikker til opbygning af billedformer afprøves i nye vævninger.
For øvede deltagere er undervisningen
tilrettelagt med rådgivning i valg af billedkomposition, overførelse af skitsen til væven, stillingtagen til valg af teknikker og
farver, skiftende med tekniske væveprøver.
Tag en ekstra billedvævsramme med, da
der sideløbende også bliver stillet et par
øvelsesopgaver for at få afprøvet forskellige teknikker.
Deltagerne anvender egne billedvævsrammer. De der ønsker at bruge Væveskolens
væve, skal meddele dette allerede ved
tilmeldingen.
For at få det fulde udbytte af kurset må der
påregnes hjemmearbejde.
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GOBELINVÆVNING

ved Anet Brusgaard

Ugekursus
30 lektioner

Mandag – fredag kl. 10 -15.20
Pris: 1010 kr.

Hold nr. 04-20
Hold nr. 04-21

22. - 26. juni 2020
Greve Borgerhus
7. –11. juni
Sted annonceres senere

Længerevarende kurser:
Hold nr.19-20
lørdage og
én søndag
40 lektioner
Hold nr. 03 -21
lørdage og
én søndag
48 lektioner

5. september –5. december kl. 9 -16.10
Lørdag 5. september og søndag, 6. september 2020.
lørdagene 3. oktober, 7. november og 5. december.
Pris: 1280 kr. ved tilmelding
eller 640 kr. ved tilmelding samt pr. 1/11
9. januar – 8. maj 2021, kl. 9 .30-16.40
Lørdag 9. og søndag 10. januar 2021
lørdagene 6. februar, 6. marts, 10. april og 8. maj.
Pris: 1496 kr. ved tilmelding
eller 748 kr. ved tilmelding samt pr.1. marts.

WEAVEPOINT

ved Jytte Bertelsen

Lørdagskursus
7 lektioner

Pris: 414 kr. incl. et lille kompendium

Hold nr. 16-20

12. september 2020 kl. 9 -15.15
er tilrettelagt for begyndere, der gerne vil i gang med
at bruge WeavePoint.

Hold nr. 05-21

16. januar 2021 kl. 9 -15.15
er tilrettelagt for viderekomne

Via en projektor undervises i anvendelsen af programmet WeavePoint.
Der arbejdes efter et lille kompendium, som deltagerne tager med hjem.
Der startes med gennemgang af værktøjslinjen, og der arbejdes med de gode genvejstaster.
Ved at bruge WeavePoint sammen med Word bliver du i stand til at udarbejde flotte og præcise væveopskrifter.
Deltagerne arbejder ved egen computer, hvor programmet er lagt ind før kursusstart.
Ved tilmeldingen bedes oplyst, om du kan medbringe egen pc/laptop.

Gobelinvævning er en passion!
Vævekunsten er et gammelt smukt
håndværk, der langsomt vokser
frem under hændernes arbejde
med trådene i stærk kontrast til
computerens hurtige løsninger.
Undervisningens mål er at anspore
og stimulere deltagerne i at opleve
både den klassiske gobelinvævning og nutidens billedvævning og
give dem indsigt, håndelag og teknisk kunnen, således at de ubesværet kan arbejde på egen hånd.
Fortsættes næste side..

Programmet WeavePoint forhandles af Martinsson og
Ericsson på hjemmesiden www.m-e.se.
På samme link kan downloades gratis prøveversion og
håndbog.
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TEORIKURSUS

ved Jytte Bertelsen

TEORIKURSUS

ved Jytte Bertelsen

Hold nr. 15-20

Mandag kl. 17.15 –20.00

Hold nr. 06-21

Mandag kl. 17.15 –20.00

6 mødegange
18 lektioner

Den 7. og 21. september, 5. og 26. oktober samt
9. og 23. november 2020.

5 mødegange
15 lektioner

Den 11. og 25. januar, 8. februar samt 1. og 15.
marts 2021.
Pris: 605 kr.

Pris: 686 kr.
Emnet er

Bindetrådsvævninger

Beiderwand, Kuvikas, Taqueté, Samitum samt dobbeltvævning, hvor lagene er bundet sammen af bindetråde.

Emnet er:
Sammensatte bindinger, hvor
forskellige kipperbindinger
indgår

Der arbejdes ud fra partitegninger. Den tilhørende teori gennemgås og
vævede eksempler fremvises. Egnede materialer og tætheder diskuteres.
Deltagerne påbegynder egne bindingstegninger, som færdiggøres hjemme.

Den tilhørende teori gennemgås, og vævede eksempler
fremvises. Egnede materialer og
tætheder diskuteres.
Deltagerne påbegynder egne
bindingstegninger, som færdiggøres hjemme.

