
Sjællandsstævne Håndværk og Design  

På Brøndbyvester Skole  
 

Fredag d. 4. oktober kl. 12.00 til Lørdag d. 5. oktober kl. 15.00 

Stævnet indledes med foredrag om de nye tiltag i faget håndværk og design. I januar er der indgået forlig om at 

eleverne skal undervises i håndværk og design 2 lektioner ugentligt fra 3. – 6. klasse. I 7. og 8. klasse skal eleverne 

tilbydes valgfag i håndværk og design og faget afsluttes med prøve. Når vi mødes i Brøndby vil der også foreligge 

reviderede fagmål. 

Folkeskolens elever vil således fremover have mulighed for at møde faget på alle årgange fra 3. til 8. klasse. Giver det 

nye udfordringer og muligheder for os som lærere i faget ?  

 

Efter indledningen arbejdes der i workshops. Ved tilmeldingen vælger du blandt følgende: 

1. Hækling  v/ Puk Hyllested Hansen 

2. Snittning  v/ Balder Egholm 

3. Fra stofrulle til færdigt produkt  v/ Tanja Bisgaard Bizet 

4. Flet med Rattan v/ Else Marie Petersen TEMPA 

5. Tinstøbning   v/ Emil Baad 

6. Trædrejning   v/ Bent Illum 

7. Stoftryk og re-design / Annette Bruun Frederiksen 

 

 Deltagerpris: 1300,-.  

 Medlemsrabat kr: 200,-  

 Medlemsrabat for studerende kr: 600,- .  

Prisen er incl. grundmaterialer i workshops, kaffe og the, aftensmad fredag og frokost lørdag. Der er mulighed for at 

købe yderligere materialer som afregnes med instruktøren. 

Faktura for deltagerbetaling fremsendes i september. 

Tid: Vi mødes fredag d. 4/10 kl. 12.00. Efter indledningen arbejder vi i workshops indtil aftensmaden kl. 17.30. Herefter 

kan du arbejde i værkstederne så længe du orker. Lørdag arbejde i workshops fra kl. 9.00 til 14.00. Herefter oprydning, 

udstilling, afslutning . 

Tilmelding på www.håndværkogdesign.dk inden 5. september. 

Spørgsmål om Sjællandsstævnet ? kontakt Bent Illum, bent.illum@gmail.com , tlf. 2213 4496 

 

Ændringer i programmet kan forekomme. 

 

http://www.håndværkogdesign.dk/
mailto:bent.illum@gmail.com


1: Hækling v/ Puk Hyllested Hansen 
Hækling er ofte lettere for eleverne at lære end strik. I hækling har du kun én maske at holde 
styr på, og kan du tre basismasker, kan du danne de smukkeste mønstre.  

Lær de grundlæggende teknikker inden for hækling. Vi arbejder først med at hækle rundt og at 
hækle en firkant. Disse grundformer kan bruges til mange forskellige designs.  

Med store nåle kan der hækles i tykt garn. Man kan f.eks. lave sit eget garn af gamle T-shirts og 

lave et forløb om genbrug og bæredygtighed. På mindre nåle kan der arbejdes med et finere 
udtryk, og man kan arbejde med mønsterhækling. 

  

2: Snitning v/ Balder Andreas Egholm 
Mange har nok prøvet at snitte en snobrødspind eller måske lavet en nisse. Snitning spænder dog meget videre og man 

kan lave alt fra legetøj til skeer og skåle.  

I denne workshop vil vi først og fremmest have fokus på snitteteknik, sikkerhed og formidling.  

Vi skal snitte begynder projekter som er rimeligt simple, men vil give et introduktion i det at arbejde med en kniv og 
deltagerne kan afprøve de basale snitteteknikker.  
Vi vil også begive os ud i lidt mere komplicerede projekter som fugle og krympebokse.  
Derudover vil vi kigge på værktøj, vedligeholdelse og opbevaring af knive, træsorter egnet til snitning.  
 
Balder Andreas Egholm er vokset op med snitning. Som søn af sløjdlæreren og forfatteren Frank Egholm har snitning 
været en naturlig del af hans opvækst.  
Balder arbejder som socialpædagog på en specialskole og tager rundt og holder kurser og workshops i snitning. 
 

   



 

Fra stofrulle til færdigt produkt  v/ Tanja Bisgaard Bizet 
Idégenerering, idéudvikling, innovation - hvad betyder det, og hvordan får vi kombineret disse begreber med de 
klassiske håndarbejdsteknikker, så det matcher læringsmål og nye krav.  
 
Vi tager fat i nogle enkle metoder til at generere og udvikle idéer og kombinere disse med syteknikker og 
materialekendskab for til sidst at kunne stå med et færdigt produkt.  
Udgangspunktet kan være en farve, en sæson, et produktområde eller et tema og der sættes fokus på designprocessen 
og kendskabet til håndværk.   
 

Kurvefletning i skolen  v/ Else Marie Petersen TEMPA 
På dette kursus vil vi se på mulighederne for at anvende kurvefletning med rattan som grundmateriale i Håndværk og 

Design i skolen. 

Som start fletter alle en bunden opgave (foderkræmmerhus) for at få lære materialet ratten/peddigrør at kende. 

Derefter vil der være mulighed for at vælge imellem følgende fletteteknikker: 

- Flet omkring runde genstande som glas, lysestager, kagedåser og flasker. 

- Flet kurve med rattanspåner/sjener og reb. 

- Flet på metalstager/blomstertråd med papirgarn. 

- Flet med peddigrør og snor på træbunde. 

- Flet en papirkurv på en plastspand med stofstrimler, fingerstrik eller hjemmeslået snor. 

Teknik i at slå reb af garn, stofstrimler og plastikposer vil blive demonstreret og deltagerne kan selv slå reb til deres 

opgaver efter ønske. 

 

 

Tinstøbning   v/ Emil Baad 
Støbning i tin er nok den mindst krævende disciplin indenfor støbning – det eneste det kræver er en varmekilde, en ske 

og tin – så er man klar til at støbe. 

Varmekilden kan være gas, sprit, bål, gril eller en kogeplade.  231.9 er tins smeltetemperatur, hvilket gør det utrolig 

nemt at arbejde med på alle alderstrin. Rent tin er mit foretrukne materiale og det kan nemt tjekkes ved at holde en 

stang op til øret og vride den – så kan man høre tinnet ”skrige” når molekylerne gnides mod hinanden.  



På kurset kan du lære at lave dine egne forme i sand, cepiaskal, tandlægesilikone, træ tør eller våd oasis eller du kan 

støbe i vulkaniserede forme (købte forme) eller du kan bruge en af de mange forme jeg har lavet. 

Alle relevante værktøjer til efterbearbejdning, samt eventuel montering gennemgås efter kursisternes behov og ønsker. 

   

Trædrejning   v/ Bent Illum 
- spåner overalt 

Trædrejning er en sjov og lærerig aktivitet, hvor elever relativt hurtigt kan fremstille ting, de er stolte af. Det er en teknik 

som har store læringsmuligheder både på mellemtrinnet og i den valgfri og obligatorisk valgfri del af faget 

På kurset vil der blive arbejdet i vådt og tørt træ. Trætørringsmetoder og overfladebehandlinger vil blive gennemgået. 

Der vil blive arbejdet med f.eks. fugle, svampe, træer, dyr, små skåle af forskellige slags og muligvis andre ting, alt efter 

hvad tiden tillader. 

   



 

Stoftryk og re-design   v/ Annette Bruun Frederiksen 

Stoftryk kan bl.a. bruges til at fremstille stof med helt eget design, som efterfølgende 

bruges til løsning af andre opgaver, til at redde yndlingst-shirten eller sommerdugen 
med lidt for mange pletter, og som efterfølgende sys om til noget nyt. 

Vi afprøver tryk med kartofler og andet frugt og grønt, men først og fremmest skal vi 
fremstille egne trykklodser, lavet med mosgummi som giver mulighed for mange 

detaljer, og med alle muligheder for et anderledes og personligt udtryk.  

Alt vil være skolerelevant med ideer på alle niveauer. 

 

 

 

Find vej til dit kursus 
 



 


