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FORORD
Norges Husflidslag er ifølge direktør
Marit Jakobsen en faglig sterk frivillig organisasjon. Grunnen til at mange melder
seg inn i Husflidslaget, hevder hun, er
fordi folk vil gjøre, lære, mestre, delta,
være sammen, slite litt, men også nyte,
oppleve noe og bety noe. Vi kjenner oss
igjen i direktørens ord, vi som er med i
Ullensaker Husflidslag. Vi ønsker gjennom våre kurs, studieringer, temamøter,
strikkekafeer, markeder og turer å gi dere
tilbud nettopp om dette. Da er det opp
til dere, blir dere med?
Vårt lokallag ble stiftet i 1981. Vi 240
medlemmer, barn og voksne, kvinner og
menn. NHs visjon er «Husflid former
framtida». Derfor driver vi med både
gammelskaping og nyskaping. I 2014 ble
NH akkreditert av UNESCO som ekspertorganisasjon innenfor immateriell
kulturarv.
Studieforbundet kultur og tradisjon gjør
det økonomisk mulig å gjennomføre kurs
og studieringer. Ullensaker kommune gir
støtte til Ung Husflid og lar oss låne
Algarheim gamle skole på ubestemt tid. I
budsjettbehandlinga for 2017 ble det bevilget 0,5 mill i prosjekteringsmidler til
opprusting av skolen. Men vi venter
stadig i spenning på hva som skjer med
den gamle skolen.
Hva skjer så våren 2018?
Onsdag blir kvelden for strikking og
håndarbeid i fellesskap. Strikkekafeene på
Kløfta bibliotek videreføres andre onsdag
i måneden. På Jessheim blir det håndarbeidskafe hver første onsdag i måneden.

Nå inviterer vi også til biblioteket. Vi
håper mange finner fram til bibliotekene
og får hyggelige håndarbeidskvelder.
Vi er glade i å samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Mandag 12. mars er
det igjen Global bygdekveld for kvinner
på Kløfta Vel. Har du naboer eller venner
fra andre land, ta dem med til en
skikkelig internasjonal festkveld i regi av
Frivilligsentralen.
Onsdag 18. mars har vi temakveld
sammen med Ullensaker Bygdekvinnelag. Vi har invitert to spennende
og kreative damer, Ingun Grimstad Klepp
og Tone Skårdal Tobiasson. De forsker i
ull, bærekraftige tekstiler og norske
saueraser. Forskningsprosjektet «Krusgrønn vekst i hvitt gull gjennom lokalt
forankrede verdikjeder» har resultert i
mye kunnskap og en flott strikkebok som
vi får presentert. Møtet blir i kommunens
storstue, Herredshuset.
Onsdag 6. juni drar vi vestover og
inviterer til omvisning hos Kari og
Halvor Tangen på Skrivergården på
Hovin. De frister med restaurerte
kinesiske silketapeter og billedvev fra
1703. Dessuten er hagen nyrestaurert.
Det kan bli en opplevelsesrik sommerkveld.
Det største samarbeidsprosjektet blir
sommerens utstilling på Ullensaker
museum. Vi tar utgangspunkt i Romeriksbunaden og presenterer ulike teknikker og tekstiler som skal til for å
produsere kvinne- eller mannsdrakten.
Du kan bli bedre kjent med vår bunad,
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og prøve deg på brodering, knipling,
hosebånd eller spinning av tråd. Vi har
selvfølgelig også et lite tilbud med husflid
for barn på museet. Åpningsdagen er
søndag 10. juni.
Dagen før, lørdag 9. juni, drar vi på
sommertur. Østover til Finnskogen, eller
vestover til Asker og Bærum? Kom gjerne
med reiseønsker.
I en tidligere katalog presenterte vi vevgruppa som holdt til på Lund skole.
Damene har etter hvert gitt seg, og bare
Guri er igjen i vevstua. Hun ønsker seg
selskap. Men på tross av kurstilbud og aktivt søk, har vi ikke lykkes i å rekruttere
flere vevere dessverre. Kun en meldte seg
på vevkurs. På årsmøtet 31. januar må vi

ta stilling til om vi pakker sammen
vevene og legger ned hele flatvevvirksomheten vår. Det er synd, for et husflidslag bør ha tilbud om flatvev.
Det er mange tilbud for medlemmer i
Husflidslaget. Vi håper dere føler det er
viktig og hyggelig å være med i vårt fellesskap. Vil du være med i laget, på aktiviteter og kurs, finn siden vår på facebook
eller på en av hjemmesidene
www.ullflid.org eller www.husflid.no/
lokallag/akershus/ullensaker.
Send gjerne en melding til
ullflid@gmail.com eller ring leder på
41 51 20 49.
Du er hjertelig velkommen til oss.
Styret i Ullensaker Husflidslag

Handlingsplan for Ullensaker Husflidslag
• Ullensaker Husﬂidslag vil videreføre kurstilbudet i en kombinasjon av
tradisjonelle kurs og noen nyheter.
• Ullensaker Husﬂidslag vil videreføre studieringer og klubber.
• Ullensaker Husﬂidslag vil ha strikkekafeer/husﬂidskafeer hver måned på
Jessheim og Kløfta.
• Ullensaker Husﬂidslag vil gjennomføre et høstmarked i oktober.
• Ullensaker Husﬂidslag vil videreføre Ung husﬂid.
• Ullensaker Husﬂidslag vil søke å markedsføre håndarbeidskafeene slik at
de kan fungere som inkluderingstiltak.
• Ullensaker Husﬂidslag vil samarbeide med Historielaget om bruk av
Algarheim gamle skole og om et felles arrangement i Kulturminnedagene
i september.
• Ullensaker Husﬂidslag vil samarbeide med lokale foreninger om temakvelder.
• Ullensaker Husﬂidslag vil samarbeide med Frivilligsentralen om aktuelle
turer i tillegg til egen sommertur.
• Ullensaker Husﬂidslag vil samarbeide med Jessheim Storsenter om salg av
husﬂidsprodukter.
• Ullensaker Husﬂidslag vil delta på Kløftadagen og med et barnearrangement
på Jessheimdagene i august.
(Vedtatt på årsmøtet 26. januar 2017)
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Arrangementer våren 2018
Onsdag 10. januar kl 19.00
Strikkekafe. Kløfta bibliotek
.
Onsdag 17. januar kl 18.00
Algarheim gamle skole. Dugnad. Vi lager prøvelapper til sommerutstillingen
om Romeriksbunaden som skal være på Ullensaker museum.
Onsdag 31. januar kl 19.00
Årsmøte. Algarheim gamle skole.
Onsdag 7. februar kl 19.00
Håndarbeidskafe. Jessheim bibliotek.
Onsdag 14. februar kl 19.00
Strikkekafe. Kløfta bibliotek.
Onsdag 7. mars kl 19.00
Håndarbeidskafe. Jessheim bibliotek.
Mandag 12. mars kl 17.00
Global bygdekveld for kvinner. Kløfta Velhus.
Samarbeid med Frivilligsentralen og lokale organisasjoner.
Onsdag 14. mars kl 19.00
Strikkekafe. Kløfta bibliotek.
Onsdag 4. april kl 19.00:
Håndarbeidskafe. Jessheim bibliotek.
Onsdag 11. april kl 19.00
Strikkekafe. Kløfta bibliotek.
5

Onsdag 18. april kl 19.00
Strikk med norsk ull. Tone Skårdal Tobiassen og Ingun Grimstad Klepp
presenterer Krus-prosjektet på Herredshuset.
Samarbeid med Bygdekvinnelaget.
Onsdag 2. mai kl 19.00
Håndarbeidskafe. Jessheim bibliotek.
Onsdag 6. juni kl 19.00
Temamøte på Skrivergården på Hovin. Halvor Tangen viser oss rundt.
Lørdag 9. juni.
Sommertur. Program kommer senere.
Søndag 10. juni.
Åpning av sommerutstilling på Ullensaker museum.
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Påmelding til kurs
Bindende påmelding sendes til studieleder@ullﬂid.org
Du vil motta bekreftelse på e-post.
Beløpet foran skråstreken er prisen medlemmer av Norges husﬂidslag betaler.
Andre betaler prisen bak skråstreken.
Kursmateriell kommer i tillegg.
Vårt kontonummer er 0530 39 87500
Kursdeltagere mellom 14 og 18 år som er medlem av laget, får 50 %
rabatt på kurs.
Kurset må betales senest en uke før kursstart.
Ved avmelding senere enn 7 dager før kursstart må 75 % av
kursavgiften betales.
Noen kurs vil fort bli fulltegnet så det er lurt å være rask med påmeldingen.
Kurset avlyses hvis det er færre enn tre påmeldte.
Husﬂidslaget får støtte til kurs fra
Studieforbundet kultur og tradisjon
etter bestemte kriterier.

Vi ønsker unge og voksne,
medlemmer og ikke-medlemmer
hjertelig velkomne til
vårens kurs.
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Kurs våren 2018
BUNADMONTERING
Romeriksbunad og andre bunader.
Dette er kurset for deg som ønsker å montere
bunad. Du må ha bunadsstoﬀ /ferdigbrodert
bunad til første oppmøte.
Lærer: Ai i Nguyen
Start: Mandag 8. januar kl 18.00 -21.00
Varighet: 15 kvelder
Sted: Sørenstua ved Jessheim skole
Pris: kr 2300,- / kr 2700,-

BUNADBRODERING
På dette kurset lærer du å brodere Romeriksbunaden og andre bunader. Du må ha med
materialene til bunaden.
Lærer: Hilde Fauchald
Start: Tirsdag 9. januar kl 18.00-21.00
Varighet: 7 kvelder, ca annenhver tirsdag
Sted: Algarheim gamle skole
Påmeldingsfrist: 2. januar
Pris: kr 1200,- / kr 1600,Maks antall deltagere: 8
Hvis det blir nok deltagere, kan det også bli
kurs tirsdager kl 10.00 – 13.00

TAKKEBAKST
På dette kurset lages deiger av poteter og
mel, og du baker de fineste lefser og flatbrød. Du lærer også annen takkebakst.
Lærer: Gunda Mortensen
Start: Torsdag 1. februar kl 18.00-21.00
Varighet: 6 torsdagskvelder
Sted: Gystadmarka skole
Pris: kr 1050,- / kr 1450,Utgifter til ingredienser og evt. redskapkommer i tillegg.
Maks antall deltagere: 8
Påmeldingsfrist: 25. januar
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SKINN SMÅARBEIDER
Påmelding til Jane Tangen (tlf 986 91 944).
Info-kveld med bestilling av skinn hos Jane
Tangen, Maura tirsdag 16. januar
Lærer: Jane Tangen
Start : Tirsdag 27. februar kl. 18.00 -21.00
Varighet: 4 tirsdagskvelder
Sted: Hos Jane Tangen, Maura
Pris: kr 900,- / kr 1150,Materialkostnader kommer i tillegg
Påmeldingsfrist. 12. januar
Maks antall deltager: 8

HOSEBÅND
Du lærer å ﬂette hosebånd til bunad.
Det kan også brukes til belte, hårbånd e.l.
Lærer: Turi Kobbhaug
Tid: Torsdagene 5. og 12. april
kl 18.00-21.00
Varighet: 2 kvelder a 3 timer
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 400,- / kr 550,Påmeldingsfrist: 26. mars
Maks antall deltager: 8

SY VESKE med Andre Wallenborg
Lærer: Andre Wallenborg, kjent veskedesigner.
Sted: Algarheim gamle skole
Tid: 7. og 8. april kl 09.00-17.00
Pris: kr 900,- / 1150,Materialutgifter (obligatorisk) kr 750,- kommer
i tillegg. Materialpakken inneholder alt man
trenger som nål, tråd, forstoﬀ, glidelåser.
Ta med eget stoﬀ som skal brukes til front og
bakstykke.
Påmeldingsfrist: 23. mars
Begrenset antall
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SY KLÆR for vår og sommer
Barne- og dameklær
Du lærer å sy etter mønster. Ha med egen
symaskin og stoﬀ.
For info før påmelding,
ring Elin 970 93 352
Lærer: Elin Kristin Trommestad
Sted: Algarheim gamle skole
Start: 7. mars kl 18.00-21.00
Varighet: 4 kvelder, annenhver onsdag
Pris: kr. 900,- / kr 1150,Materialutgifter kommer i tillegg
Maks antall deltager: 6
Påmeldingsfrist: 28. februar

NÅLEBINDING
Du bruker ullgarn og en spesiell nål.
På kurset lager vi votter.
Lærer: Ruth Ophuus
Tid: 13., 14. og 27. februar, 6., 13. og
20. mars. Første gang kl 10-14.
Senere kl 10-13.
Varighet: 19 timer
Sted: Vestvollen 4, Kløfta
Pris: kr 1100,-/ kr 1500,Materialkostnader kommer i tillegg
Påmeldingsfrist: 6. februar
Maks antall: 6
KONTSTRIKKING
En gammel strikketeknikk fra Finnskogen
Lærer: Jorun Gilberg
Start: Torsdag 25. januar kl 18.00-21.00
Varighet: 6 torsdagskvelder
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 1050,- / kr 1450,Materialutgifter kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist: 18. januar
Maks antall deltagere: 8
10

Studieringene våre
Ullensaker Husﬂidslag har ﬂere studieringer som tilbud til medlemmene sine. Du må
være medlem i Norges Husﬂidslag og ha betalt kontingenten. Selve studieringen
koster ikke noe. Du bør ha litt kunnskap om teknikken fra før, hvis ikke det står noe
annet nedenfor.
KNIVMAKING
Hver tirsdag kl 18.00 møtes en del knivmakere på Algarheim gamle skole. Her er det
plass til ﬂere, så møt opp hvis du er interessert. Her har de noen hyggelige timer med
knivlaging og prat. Hvis du er interessert, kan du ringe Jan, tlf. 480 29 230.
FIGURSKJÆRING/TRESKJÆRING/SPIKKING
Onsdager kl 18.00 møtes denne gruppen på Algarheim gamle skole. De holder på
med forskjellige teknikker innen treskjæring. Her er det bare å møte opp. Det er god
plass til ﬂere. Ring Johnny tlf 930 83 147
SPINNERINGEN
De møtes en gang i måneden kl 18.00 på Algarheim gamle skole. De har med egen
rokk, ull, håndtein, kaﬀe og godt humør og har noen trivelige timer med rokken. Er
du nysgjerrig på spinning, kontakt gjerne Kirsti, tlf. 916 64 834.
BILLEDVEV
Dette er en gjeng damer som har god erfaring med billedvev. De møtes annenhver
torsdag kl 13.00 – 16.00 i lokalene til Frivilligsentralen på Gjestad. Hit kan du
komme hvis du er interessert, selv om du ikke kan noe fra før. Ring Rønnaug, tlf. 909
46 208 eller 63 97 45 29.
SY-TREFF
Vi har en klubb på Algarheim gamle skole annenhver onsdag. Dette er klubben for
deg som gjerne vil komme i gang med å sy og for deg som liker å sy. Her kan vi utveksle ideer, få inspirasjon og hjelp. Ring Elin Kristin 970 93 352.
SKINNFELL
Her syr de store skinnfeller eller småting i skinn. De møtes en gang i måneden på
Algarheim gamle skole fra kl 18.00. Ring Janne, 902 72 817, så får du høre hvilken
dag det er.
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Ung husflid i Ullensaker Husflidslag
I Ung Husﬂid får barna lære grunnleggende håndverksteknikker spesielt innenfor tekstil. Ung Husﬂid er klubben for jenter og gutter mellom 8 og 14 år.
Vi møtes på Algarheim gamle skole annenhver mandag mellom kl. 18.00 og
20.00. I tillegg har vi vinterferieaktivitet mandag 19. februar kl 10.00-15.00.
Det er egen påmelding til denne dagen.
Medlemskap i Norges Husﬂidslag er en forutsetning for å delta på aktivitetskveldene. Medlemskap koster kr 150,- pr år for de som er under 26 år.
Vil du være med, ta kontakt med Gullaug Wengshoel, tlf. 481 09 952, eller
gullawen@online.no.
Norges Husﬂidslag har egen side for barn: www.husflid.no/unghusflid

Ullensaker Husﬂidslag har innført kursstipend for ungdom.
Er du mellom 14 og 26 år og har meldt deg på kurs,
meld fra til ullﬂid@gmail.com. Er du heldig, kan du være
en av de tre som får dekket kursavgiften.
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Nålebinding
Vår rødlisteteknikk – nålebinding
I høst var jeg på et interessant kurs, nålebindingskurs hos Ruth Ophuus på
Kløfta. Det var utfordrende, men interessant og morsomt å få et innblikk i
denne eldgamle masketeknikken. Jeg ble dessverre ingen god nålebinder i løpet
av timene vi tilbragte i Ruths lune og koselige stue. Anne derimot, ble en racer
med nål og garn. (bilde)

Hva er nålebinding?
Nålebinding er en av våre eldste tekstile teknikker. I Norden kan funn dateres
helt tilbake til bronsealderen. I Vikingtida var nålebinding helt vanlig, og vikingkvinnene hadde sin nål og bandt like naturlig som vi i dag har strikketøy.
De sydde luer, votter og sokker av ull. For å få slitesterke såler ble de forsterket
med hestetagl, kuhalehår eller grisebust. Det ble også brukt «lin» laget av
brennesle. De grove nålene med stort hode var laget av horn, bein eller tre.
Ull var det vanligste materialet. Til fest var vottene kanskje brodert med farget
garn og forsynt med frynser. Et norsk funn skiller seg ut, votter med gulltråd,
men de er nok importert.
Nålebinding er brukt i alle kulturer verden over. En bandt nett, kasser, korger,
kjøretømmer og seletøy. Kvinner bandt silklede til å sile melk og mjød, kanskje
også talg og fett fra slakt. Første gang teknikken ble beskrevet var i boka
«Antikke Handarbeiten» som kom ut i Wien på 1890 tallet. Der beskrives en
sokk av ullgarn som var funnet i Egypt 300 – 500 år e.Kr. Geologiske funn på
Fyn for noen år siden er datert til å være opptil 6 000 år gamle.
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Nålebindingsteknikken gikk i arv fra mor til datter, og var en helt vanlig teknikk i Norge inntil 1850. Da overtok strikkingen for fullt. Det gikk fortere å
binde med to pinner, enn med en nål. Først på den tiden kom betegnelsen
nålbinding. På 1960 tallet var teknikken i ferd med å dø ut, men husﬂidsorganisasjonen sto parat til å videreføre arven. Det ble blåst nytt liv i teknikken.
Hva går teknikken ut på?
Kort fortalt er det løkker som går i hverandre i en bestemt orden. Man trer
nålen ut og inn gjennom foregående løkker etter et bestemt system, og får en
rad sammenhengende løkker. Du syr ved hjelp av tommelen og en grov nål
med øye ovenfor midten. Hver løkkerad festes under arbeidets gang til det foregående (som ved hekling). En syr med tråd på en armlengde, og garnet må
skjøtes ofte. Nålebinding rakner ikke og det kan ikke rekkes opp. På Youtube
og Husﬂid.no ﬁnner du diverse instruksjonsvideoer.
Men vi anbefaler selvfølgelig et lokalt kurs hos Ruth Ophuus hvis du vil bli
kjent med denne tradisjonsrike teknikken.
Hvordan ble du kjent med nålebinding Ruth?
For mange år siden ble jeg kjent med Alice
som satt med nålebinding på et marked på
bygdetunet i Trysil. Hun hadde lært det av
sin svenske bestefar. Hun ble min lærer gjennom ﬂere år. Jeg var innom bygdetunet hver
gang vi var på hytta i Trysil og ﬁkk ny inspirasjon. Nå er hun dessverre død. Etter
hvert har jeg skjønt at ﬂere har fått øynene
opp for denne fantastiske masketeknikken.
Av alle håndarbeidsteknikker jeg har blitt
kjent med, er det denne som har fenget meg
mest. Jeg syr hver dag. Har med meg
nålebinding når jeg reiser. Mange lurer nok
på hva jeg driver med når jeg syr rundt
tommelen og spytter diskret i hånda for å skjøte trådene. Men jeg forteller og
viser fram produktene. Jeg har blitt en skikkelig nålebindingsmisjonær. Nå syr
jeg et par votter raskere enn jeg strikker. Jeg kjenner virkelig fellesskapet med
kvinner i over 100 generasjoner når jeg har sydd et par votter.
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Ja, hva er det man kan lage med nålebindingsteknikken?
Votter, luer, sokker, sitteunderlag, pulsvarmere ja det meste. Det er vel bare
fantasien som setter grenser. Men garnet bør være tjukt, gjerne Fritidsgarn fra
Sandnes eller helst Troll fra Hillesvåg uldvarefabrikk som er litt fastere.
Hvordan bearbeider du produktene du lager?
Jeg tover dem først forsiktig i maskin. 30 grader er nok. Så former jeg dem og
broderer mønster i ulke farger. Jeg liker blomster. Det har kanskje blitt mitt
varemerke.
Det har Ruth rett i – lue og votter med vakre blomstermotiver har blitt hennes
varemerke. Ruth vil helst ha kursene hjemme. Maks 6 deltakere gir henne
muligheten til å hjelpe hver enkelt på en individuell og god måte.
Ruths entusiasme og kompetanse er en av grunnene til at Ullensaker husﬂidslag valgte nålebinding som vår rødlisteteknikk. En annen grunn er at i Ullensaker hvor det er så mange spor etter folkevandrings- og vikingtida, må
nålebinding ha vært en utbredt kvinnesyssel.
Takk Ruth for din entusiastiske innføring i nålebindingens kunst. Det er ikke
din skyld at jeg ikke ble noen ekspert.
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Medlemsfordeler
Du finner medlemsfordelene for Norges Husflidslag her:
http://www.husflid.no/medlemssider/bli_medlem/medlemsfordeler
Lokalt har vi disse fordelene:
10 % på handel hos Ull og Saker
10 % hos Blomsterstua (ikke frakt)
10 % hos Øiesvold ur og gullsmed, Jessheim
SK-support symaskinservice, Dal- tilbud på service
og reparasjon av symaskiner 450 kr + mva.

Oppdatert informasjon i medlemsbrev.
Mulighet for å delta på marked,
julebutikk og andre utsalg.
Kursdeltagere fra 14 – 18 år,
som melder seg inn i laget;
får 50 % avslag på kursene.
Medlemskontingent:
Hovedmedlem: 600 kr
Familemedlem: 400 kr
Barn og unge til 26 år:
150 kr
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Seljord Vev og
Garnsenter a.s
...................................................................................
Stort utvalg i

vevstoler-vevutstyr-vevgarn-strikkegarn-heklegarn

Vi fører varer fra

GAV Glimåkra, Borgs, Bockens, Hillesvåg, Matt - Seppo
Ås, Garnstudio, Garngrossisten.

Be om

- mønsterkatalog vev
- brosjyre over vevstoler og vevutstyr
- alle fargekart vev mot kr.120,-

Vi fører
Drops
strikkegarn

Besøk oss

i vår butikk/kafé man-lørdag kl.10.00 -15.00
facebook.com/SeljordVevGarnsenter
KWWSZZZVHOMRUGYHYQR

...................................................................................
Seljord Vev og Garnsenter a.s
Vekanvegen.4, 3840 Seljord
tlf.    
VHOMRUG
YHY#VHOMRUGSHUVRQDOQR
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PIANOSTEMMING
BESTILL TIME I DAG 900 31 147
Reparasjon av alle musikkinstrumenter.
Mangler det strenger på gitaren, fiolinen, mandolinen?
så ordner jeg det.
Rest-lagersalg av instrumenter, utstyr, rekvisita.
El- og akustiske gitarer, bassgitarer, gitarbagger og etuier,
fiolin-etui, forsterkere, mikrofoner.
Strenger, lærehefter for div. instrumenter, gitarstemmer,
plektre, effektbokser, trommerekvisita, Congas, mixer,
mikrofonsett for trommer.
ring og hør på 9 0 0 31 14 7
eller skriv til e-post ben t @da ns ke n. n o
MUSIKKHUSET

BENT DYNESEN

KLØVERVEGEN 11 - 2052 JESSHEIM
Ring før du kommer slik at vi kan avtale tidspunkt 900 31 147

4 C MG N #
PFGTUGPU 5

[UVWG

STYR Telefon 63
96
ILIA 5
3 F - 2 53 62
Søm a
080 E
Monte v gardiner og IDSVOLL
ring og
t
omsøm ilbehør.
av bun
ader.
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DIN LOKALE GARN OG ULLPRODUSENT
#DINNORSKEULLVAREFABRIKK
#NORSKULL #KORTREISTGARN
#HÅNDSTRIKK #MASKINSTRIKK #VEVING
T - STRIKK
EG
AL
LI

-10%

LT
UL

OR
N

K AR D
ET

lemmer
til med idslag
av Husfl
IL TOVING

-

HILLESVÅG ULLVAREFABRIKK AS – LEKNESVEGEN 259 - NO-5915 HJELMÅS, NORWAY
TEL. +47 56 35 78 00 – WWW.ULL.NO – POST@ULL.NO
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NAR

WWW.ULL.NO

SK ULL - #
UL

#PLANTEFARGING #SPINNING #TOVING
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Vi i Romeriksbunad as broderer, monterer og korrigerer barne-, dame- og
herrebunader. Alt blir gjort for hånd, og vi har mange års erfaring.
Hos oss får du personlig service der vår erfaring er din trygghet.
Ta kontakt med oss på telefon eller
mail, så skal vi hjelpe deg med ny
eller nytilpasset bunad!

Vi er forhandler av Gullsmed Odd Øiesvold sitt eget

Vi broderer hårbøyler
til Romeriksbunaden
i fargene rødt, blått
og blågrønn.

bunadsølv til Romeriksbunaden.

Romeriksbunad as
(YDWHOHIRQHYD#URPHULNVEXQDGHQQR
*XQQODXJWHOHIRQJXQQODXJ#URPHULNVEXQDGHQQR
Romeriksbunad AS 2017.pdf 1
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Salg av gårdsegg - Hjemmelagde produkter av frukt/bær.
Cafékrok med gratis kaffe og salg av boller, eplekake og vafler.
Interiør - Mulighet for å besøke dyrene.
Åpent: Torsdag 15.00-20.00 - Fredag: 12.00-17.00 - Lørdag 11.00-15.00
Ødegårdsalleen 27, 2056 Algarheim - Tlf. 951 95 721
Facebook: Lenas Gårdsbutikk

10% ra
rabatt
batt til
til
medlemmer aavv
hhusflidslaget
usflidslaget
Elin B
orch
Borch
JJessheim
essheim Storsenter
Storsenter , 2050 Jessheim
Jessheim
Tlf.:
9897
8934
5274
66
Tlf: 63
M
ob: 900 18 373
Mob:
Elin
bor@online.no
Elinbor@online.no

FFacebook
acebook
Or
g.nr. 987 994 916
Org.nr.

G
odt uutvalg
tvalg i ga
rn fra:
fra:
Godt
garn
D
alegarn, Sandnes
Sandnes Garn,
Garn, PT Ga
rn, Du
Dalegarn,
Garn,
SStore
tore Al
pakka, Rauma,
Rauma, K
auni, IslandsIslandsAlpakka,
Kauni,
ga
rn-Lopi m. fl.
garn-Lopi
B
roderi, bå
nd, blonder,
blonder, fagstrikk-nisser,
fagstrikk-nisser,
Broderi,
bånd,
ttilbehør
ilbehør og mønster.
mønster.
K
napper og øøvrig
vrig syt
ilbehør, Bridgewater
Bridgewater
Knapper
sytilbehør,
dduftlys
uftlys
Sa
mt en men
gde aandre
ndre sak
er
Samt
mengde
saker
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Besøk vår

FESTPYNTET I BUNAD!
Håndlaget brudekrone
til Romeriksbunaden
til utleie hos oss!

VI UTFØRER:

Reparasjoner
Omarbeidelser
Nyarbeid
Oppussing
Gravering

Vi har BUNADSØLV
på lager til:

Nordlandsbunad
Gudbrandsdalsbunad
Sunnmørebunad
Telemarksbunad
Romeriksbunad
- og skaffer sølv til andre bunader.

Jessheim Storsenter - tlf. 63 97 00 55
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Behov for trykksaker
eller kopiering?

R. SAND TRYKKERI AS
TRONDHEIMSVEGEN 63 - 2050 JESSHEIM
Telefon 63 97 00 76 - E-mail: rstrykk@online.no

24

Espeland ANN Romerissølv A5-10.21 1

29-11-17 12:09:54

25







RomerikeBunadtilvirker



    

Din staselige
bunad

 er vår jobb!
  
Adresse: Torvet 5
2000
 LILLESTRØM

Telefon 905 13 187
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Meteor Steketakke
Til moderne og tradisjonell matlaging:
Steking av lefser, flatbrød, kjøtt, grønnsaker,
tapasretter, tortilla, chapati og mye annet.
Perfekt varmeplate til den store middagen.
Meteor Steketakke kjøper du hos
elektriske forretninger og jernvarehandlere
over hele landet.
To størrelser: 46 og 60 cm.

Alt du trenger
til takkebakst
finner du på
www.steketakke.no

Produsert i Norge
av Engmark Meteor as
Tlf 22 25 11 74

www.steketakke.no

JA! Jeg vil bli medlem av Ullensaker Husﬂidslag
Navn:
Adresse:
Postnr:/Sted:
Fødselsår:

Telefon:

E-mailadresse:
Send en mail til ullﬂid@gmail.com

