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FORORD
Ullensaker Husflidslag ble stiftet i 1981og er
et lokallag av Norges Husflidslag (NH). NHs
visjon er «Husflid for framtida» med
målsettingen om at husflid skal være levende
som kultur og næring.
I 2014 ble NH akkreditert av UNESCO som
ekspertorganisasjon innen immateriell
kulturarv.

I mars ble Ullensaker Husflidslag tildelt kommunens Kulturvernpris for 2018.
Begrunnelsen var:
Husflidslagets mangeårige og verdifulle innsats
for å bevare, videreføre og formidle tradisjoner
innen gamle håndverkstekniker, som er en del av
vår immaterielle kulturarv.
Videreføring av denne sårbare kunnskapen til
nye generasjoner gjennom Ung Husflid og barneaktivitetsdager er et særlig viktig bidrag i denne
sammenheng.

Kulturvernprisen består av gravert plakett og
overrekkes under Lokal Kulturuke 2018.
Vi er stolte over å få Kulturvernprisen, og vil
gjøre vårt beste for å leve opp til denne æren.
I Ullensaker er vi 220 medlemmer, barn, ungdom og voksne, kvinner og menn. Vi arrangerer kurs, læringsverksted (tidligere
studieringer), temamøter, strikkekafeer,
marked, loddsalg og turer, og vi har barnearrangementer og tilbud om Ung Husflid.
Studieforbundet kultur og tradisjon gjør det
økonomisk mulig å gjennomføre kurs og
læringsverksteder. Kommunen gir støtte til
Ung Husflid og lar oss låne Algarheim gamle
skole på ubestemt tid.
I budsjettet for 2017 ble det bevilget 0,5 mill
i prosjekteringsmidler til restaurering av
Algarheim gamle skole, og i investeringsbudsjettet for 2018 – 2021 er det satt av 6 250
mill i 2019 til total rehabilitering av skolen.
Vi trives på Algarheim og venter i spenning
på framdriften av prosjektet.
For å følge opp kulturarven, presenterer vi en
vante fra Ullensaker som kommer fra Onsrud
gård. Vi har fått tillatelse til å dele oppskriften
med dere. Vanten var opprinnelig en festvante
i bomull. 17. mai 2019 venter vi å se mange
med vanten i tynn ull eller bomull til Romeriksbunaden.
«Romeriksbunaden – damask og franske
knuter» er tittelen på vår sommerutstilling på
Ullensaker museum, et lærerikt samarbeidsprosjekt. Utstillingen er koblet til kulturvernårets motto «Typisk norsk - ikke bare norsk».
Utstillingen åpner allerede 10. juni og blir
stående utover høsten. Husflidere vil være til
stede innimellom for å demonstrere de ulike
teknikene som skal til for å lage en original
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Romeriksbunad. Vi vil ha foredrag om
bunaden og tilbehør på museet. Du vil bli
bedre kjent med Romeriksbunaden og kan
prøve deg på hosebånd, brodering, knipling
og strikking. Det blir også aktiviteter for barn.
Under arrangementene finner en oversikt over
hva som skjer. Kalenderen kommer på
hjemmesida, som arrangementer på Facebook, og vi annonserer i lokalavisene.
Noen arrangementer krever likevel litt forhåndsomtale her.
Høstsesongen starter i august med Johnny
Solvang som spikker figurer på Åpen gård og
med et barnearrangement på Kløftadagen.
Hoppetauproduksjon og slyngstokk appellerer
til de yngste, og kanskje noen foreldre lar seg
friste til å delta på våre kurs og læringsverksteder.
I september er det to store arrangementer –
husflidsdagen og kulturminnedagen.
Husflidsdagen kobler vi med håndarbeidskafeen i september, og legger kvelden til
bunadsutstillingen.

Kulturminnedagen blir Barnas dag på museet
16. september.
Vi gjentar Høstmarkedet siste lørdag i
oktober. Vi håper mange utstillere finner veien
til Algarheim med spennende og flotte
produkter. Vi lover god stemning og gode
sveler. Og det er ikke langt til Algarheim
verken med buss nr 440 eller 450, med sykkel
eller privatbil.
Strikkekafeen på Kløfta bibliotek videreføres
andre onsdag i måneden. Liv Utne gir seg som
leder av strikkekafeen, men Åse Østreng og
Marit Brattbakken overtar, og vi garanterer
fortsatt hyggelige kvelder. Takk til Liv for stor
innsats, og lykke til Åse og Marit. På Jessheim
bytter vi håndarbeidskafe til første torsdag i
måneden, og vi starter på Ullensaker museum.
Resten av håndarbeidskafeene blir på
biblioteket på Jessheim.
I løpet av sommeren vil vår nye nettside være
på plass. Vi får også nye e-poster.
Ta en titt på Asker, Fet eller Skedsmo husflidslag sine sider, så ser dere løsningen vi har
valgt.
Vi vil selvfølgelig informere dere i brev og epost om endringene i nettadresse og e-poster.
Husflidslagets side www.husflid.no/lokallag/
akershus/ullensaker er stadig oppdatert.
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
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Handlingsplan 2018
Ullensaker Husflidslag:
• viderefører kurstilbudet i en kombinasjon av tradisjonelle kurs og
nye kurs
• viderefører læringsverksted og klubber
• arrangerer strikkekafeer/ husflidskafeer hver måned på Jessheim
og Kløfta
• arrangerer et høstmarked i oktober på Algarheim
• viderefører Ung Husflid
• samarbeider med Ullensaker museum om sommerutstilling og et
felles arrangement i Kulturminnedagene i september
• samarbeider med lokale kulturorganisasjoner om temakvelder
• samarbeider med Frivilligsentralen om Global bygdekveld og
aktuelle turer
• samarbeider med Jessheim Storsenter om salg av husflidsprodukter
• vil delta på lokale arrangementer dersom vi blir spurt
Vedtatt 31/1 2018
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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 % hos Ull og Saker
10 % hos Panduro
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
og jevnlige e-poster om aktuelle
tilbud.
Mulighet for å delta på høstmarked,
julebutikk og andre utsalg.
Kursdeltagere fra 14 – 18 år,
som melder seg inn i laget;
får 50 % avslag på kursene.
Ungdom kan søke om
kursstipend for å dekke
hele kursavgiften.
Medlemskontingent:
Hovedmedlem: 620 kr
Familiemedlem: 420 kr
Barn og unge til 26 år: 160 kr

Oppgi Ullensaker Hus idslag som mottaker av grasrotandelen når du spiller et
spill hos Norsk Tipping! Ditt
bidrag brukes bl.a. til barneog ungdomsaktiviteter uten
kostnader for foreldre.
Oppgi vårt organisasjonsnummer hos kommisjonæeren, eller på Norsk
Tippings nettsider.
Takk fpr støtten!
Ullensaker Hus idslag
organisasjonsnummer
975 497 933.
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Arrangementer høsten 2018
Søndag 19. august
Vi deltar med stand på Åpen gård hos omas Øvrum i Vettalsgrenda.
Lørdag 25. august:
Vi deltar med stand på Kløftadagen. Barnearrangement.
Lørdag 1. september
«Gardermoen revival» - vi presenterer teknikker knyttet til Romeriksbunaden på Ullensaker Museum.
Torsdag 6. september kl 19.00
Håndarbeidskafe på Ullensaker museum «Romeriksbunaden, damask og
franske knuter». Elise Wogstad forteller.
Onsdag 12. september kl 19.00
Strikkekafe. Kløfta bibliotek med besøk av strikkedesigner Denise Samson.
Søndag 16. september kl 11.00 – 15.00
Barnas dag på Ullensaker museum. Kulturminnedagen. Samarbeid med
Ullensaker museum og lokale lag og foreninger. Barnearrangement.
Mandag 1. oktober kl 10.00 – 15.00
Husflidsdag i høstferien for barn på Algarheim gamle skole.
Barnearrangement.
Torsdag 4. oktober kl 18.45
Håndarbeidskafe på Jessheim bibliotek
Onsdag 10. oktober kl 19.00
Strikkekafe. Kløfta bibliotek.
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Lørdag 20. oktober kl 10.00 – 16.00
Barnas kulturdag i Ullensaker Kulturhus. Barnearrangement.
Lørdag 27. oktober kl 11.00 – 15.00:
Høstmarked på Algarheim gamle skole.
Torsdag 1. november kl 19.00:
Håndarbeidskafe. Jessheim bibliotek.
Onsdag 7. november kl 19.00:
Strikkekafe. Kløfta bibliotek. PM viser vintermoter.
Lørdag 10. november kl 09.30 – 16.30
Busstur til messen «Kunst, håndverk og design» i Ekeberghallen i Oslo i
samarbeid med Frivilligsentralen.
Lørdag 1. desember - fredag 21. desember
Vi håper på Julebutikk på Jessheim Storsenter.
Torsdag 6. desember kl 19.00:
Håndarbeidskafe. Julepynt. Jessheim bibliotek.
Onsdag 12. desember kl 19.00:
Strikkekafe. Kløfta bibliotek. Mester Grønn viser juledekorasjoner og
juleblomster.
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Ullensaker Museum
Husflidslaget samarbeider med Ullensaker museum om ny utstilling
«Romeriksbunaden - damask og franske knuter» er tittelen på utstillingen
som Ullensaker museum og Ullensaker husflidslag åpner søndag 10. juni.
Den første romeriksbunaden som ble godkjent ble laget av Borghild Tranum
Røer, og var inspirert av gamle draktfunn på Romerike.
Broderiet ble kopiert fra en løslomme som ble funnet på gården Døli i Ullensaker. Senere ble en ny variant laget med inspirasjon fra en brudesko fra
1700-tallet. Skoen skal være fra Enebakk, men eies nå av Gamle Hvam
museum. På et skaberakk fra Enebakk finner vi flere broderier.
Årets utstillingen på Ullensaker museum i 2018 er et sted hvor du både kan
lære om Romeriksbunaden, historie og bruk, men også selv forsøke deg på de
håndarbeidsteknikene som skal til for å lage en bunad.
Husflidslagets medlemmer har bidratt til utstillingen blant annet med å lage
prøvelapper med ulike sømtyper, knipling, nuppereller, hosebåndfletting og
strømpestikking. Alt dette kan de besøkende forsøke seg på i utstillingen. Det
er også stasjoner i utstillingen som passer for nybegynnere og barn.
Utstillingen åpner søndag 10. juni og vises i museets åpningstid.
Ullensaker museum, Tunvegen, 2060 Gardermoen
Åpningstid: Mandag, onsdag og søndag kl. 11.00-16.00
tirsdag kl 16.00 - 21.00. www.mia.no
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Ung Husflid
I Ung Husflid får barna lære grunnleggende håndverkstekniker spesielt innfor
tekstil med strikking og søm på symaskin, mens også spikking og andre aktiviteter. Ung Husflid er klubben for jenter og gutter mellom 8 og 14 år.
Gullaug Wengshoel har gitt seg etter mange år som kontaktperson for Ung
Husflid. Marit Holm Furuseth har ansvaret for gruppa med påmelding, plan
og forespørsler. Vi takker Gullaug for innsatsen og ønsker Marit lykke til.
Vi møtes på Algarheim gamle skole annenhver mandag mellom kl. 18.00 og
20.00. Første mandag blir 20. august og siste før jul blir 26. november.
Mandag 1. oktober har vi høstferieaktivitet mellom kl. 10.00 - 15.00.
Husflidsdagen i høstferien er åpen for alle, og det er egen påmelding.
For å delta på Ung Husflidskveldene må barna være medlem av Norges Husflidslag. Medlemskap koster for tiden kr 160,- pr år for dem under 26 år.
Vil du være med, ta kontakt med Marit Holm Furuseth tlf. 90 61 23 28, eller
e-post eve-fu@online.no.
Norges Husflidslag har egen side for barn: www.husflid.no/unghusflid.
Den siden byr på morsomme oppskrifter og ideer til ting å lage.
Ullensaker Husflidslag har innført tre 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.
Vi arrangerer aktiviteter for barn sammen med andre organisasjoner på
Kløftadagen lørdag 25. august, på Barnas dag på Ullensaker museum søndag
16. september og på Barnas kulturdag i Ullensaker Kulturhus lørdag 20.
oktober. Møt opp, hoppetau, veving, perler og slyngstokk er populært.

10

Vante fra Ullensaker
I et møte med Heidi Iren Fossnes, ble vi klar over at det finnes en Ullensaker
vante som kommer fra Onsrud gård i Ullensaker. Tidligere eier skal ha vært
Ingeborg Kristine Olsdatter. Dette navnet kan også stemme med initialene på
vanten, «IKO». Mønsterstrikking i en farge, med forskjellige typer hullmønster,
ble populært sammen med det hvite bomullsgarnet i første halvdel av 1800
tallet. Bomull var den gang et dyrt og flott materiale som ikke så mange hadde
råd til, så noen spant hvitt tynt ullgarn og benyttet de samme mønsterne. Ingebjørg Gravjord forteller i sin bok «votten i norsk tradisjon», at flere steder i
Sverige spesialiserte de seg på strikking av hvite bomullsvanter. En del av dem
kom til Norge med omreisende svenske handelsmenn, de såkalte «västgöta
knallarna». Hvite mønsterstrikkede bomullsvanter har vært brukt flere steder
i landet, men de er svært godt representert i den østre og nordøstre delen. Det
ser ut til at en del av vantene har vært brukt til bryllup, både av brud og
brudgom. Et vanlig mønster var en «sirupssnittsrute» midt på håndbaken.
Tommelkilen var også gjerne markert med en sikksakk bord. Noen vanter
hadde også langsgående sikksakk border på hele håndbaken og gjerne helt ut
i fingertuppene. Noen er også med innstrikkede initialer.
Teksten er hentet fra: «Håndplagg til bunader og folkedrakter» Cappelen Damm.
Forfatter Heidi Iren Fossnes. Foto CF Wesenberg.
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OPPSKRIFT TIL VANTEN
(Gjengitt med tillatelse fra forfatter og fotograf.)
Materialer: 1 nøste Solberg Bomullsgarn 124 hvit. 1 sett pinner nr. 1,25.
1 tynn heklenål til å plukke opp masker mellom fingrene.
Oppskriften passer til en liten damehånd.
Fremgangsmåte: Det kan være lurt å lese igjennom hele oppskriften før du begynner på arbeidet, for her skal det skje flere ting på en gang!
Legg opp 80 m. Strikk 1 cm glattstrikk. På neste omg strikkes en hullrad til
brettekant slik: 1 r, * 2 r sammen, 1 kast *. Gjenta fra * – * ut omg. Strikk 1,2
cm videre i glattstrikk. Så strikkes en hullrad til på samme måte som den første.
Strikk 3 omg til.
Så kan det strikkes inn initialer inni hånden. På originalen er det strikket inn
3 bokstaver: IKO. Bokstavene bygges opp ved hjelp av hull og går over 7 hull
i høyden. Benytt gjerne diagrammet som grunnlag for å tegne dine aktuelle
initialer. Et hull består av 2 r sammen og 1 kast. Strikk 1 omg med bare rettmasker mellom hver omg med hull.
NB! På omg 10 etter hullraden skal det også legges ut for tommelkile: Strikk
3 r, 1 vr, 2 r, 1 vr, resten av omg r. De 2 vrange maskene danner en markeringslinje for kilen, og skal strikkes vrangt helt opp til tommelen. Strikk 3 omg til
på samme måte. På neste omg plukkes det opp 1 ny m fra tråden mellom de
2 rettmaskene i kilen. På denne måten dannes et lite hull. Strikk 3 omg til
uten å øke. På neste omg økes med 2 nye m i kilen.
De plukkes opp fra tråden mellom maskene, innenfor hver av de ytterste rettmaskene i kilen. Fortsett å øke slik på hver 4. omg til det er 17 m mellom
vrangmaskene i kilen.
Strikk videre til arbeidet måler ca. 8,5 cm fra brettekanten. Sett så de 19 m fra
kilen + 1 m på hver side på en hjelpetråd til tommel. Totalt 21 m i alt.
Legg opp 11 nye m over disse. Nå skal det være 85 m på omg. Vær oppmerksom på at mønsteret på håndbaken begynner på p 20 etter hullraden.
Se diagrammet.
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Strikk videre i glattstrikk til arbeidet fra brettekanten måler 12 cm, eller passelig lengde for start på fingrene.
Lillefingeren begynner 3 omg før de andre fingrene. Sett 10 m fra vantens innside og 11 m fra oversiden på en hjelpetråd til lillefinger. Strikk videre med
resten av m, men legg opp 6 nye m der mellomrommet mellom lille- og
ringfinger blir. Strikk 3 omg. Fordel så resten av m på hjelpetråder til hver
finger. Se fingerdiagrammet.
Pekefinger: Sett de 24 m på 4 pinner og legg opp 6 nye m mellom peke- og
langfinger = 30 m i alt. Strikk til fingeren måler 5 cm eller passelig lengde før
felling. Fell på annenhver omg ved å strikke de 2 første m på hver p sammen.
Fell til det er 8 m igjen på omg. Trekk tråden gjennom disse m. Langfinger:
Fordel de 20 m på 4 pinner.
Plukk opp 6 m mellom peke- og langfinger med heklenålen. Legg opp 6 nye
m mellom lang- og ringfinger = 32 m i alt. Strikk til fingeren måler 6 cm, eller
passelig lengde før felling. Felles som pekefingeren.
Ringfinger: Strikkes som langfinger, men start fellingen ved 5,5 cm, eller passelig lengde før felling. Lillefinger: Sett de 21 m på 4 pinner. Plukk opp 5 m
mellom ring- og lillefinger med heklenålen = 26 m i alt. Strikk til fingeren
måler 3,5 cm eller passelig lengde før felling. Tommel: Sett de 21 m fra hjelpetråden på 2 pinner. Plukk opp 1 m fra hver side og 11 m fra baksiden av
tommelen med heklenålen = 34 m i alt. Strikk til tommelen måler 5 cm, eller
passelig lengde før felling. Felles som de andre fingrene. Sy inn brettekanten
med tynn tråd. Pass på å ikke stramme! Strikk den andre vanten speilvendt.
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Påmelding til kurs
Bindende påmelding sendes til studieleder@ullflid.org.
Ved avmelding før kursstart må 75 % av kursavgiften betales. Avmelding etter
kursstart belastes med full kursavgift. Unntak kan gjøres ved akutt sykdom.
Du vil motta en bekreftelse om mottatt påmelding med betalingsinformasjon
på e-post.
En uke før kursstart kan du få ytterligere informasjon fra kurslærer om forhold
det er lurt å vite før kurset, f.eks hva skal du ha med deg og hva kurslæreren
forventer.
Kurset skal betales senest en uke før kursstart. Prisen foran skråstreken er for
medlemmer av Norges husflidslag som har betalt medlemsavgift for 2018/
prisen etter er for alle andre. Kursmateriell betales i tillegg.
Vårt kontonummer er 0530 39 87500. Du kan også Vippse til 74592. Merk
betalingene med navn og kurstittel. Kvittering for betalt kursavgift må vises ved
kursstart. Kursdeltakere mellom 14 og 18 år får 50 % rabatt på kursavgiften
dersom de er medlemmer av husflidslaget.
Noen kurs blir fort fulltegnet, så det er lurt å være raske med påmeldingen.
Er det færre en tre påmeldte kan kurset bli avlyst.
Husflidslaget får økonomisk tilskudd til kurs fra Studieforbundet kultur og
tradisjon etter fastsatte kriterier.

Vi ønsker unge og voksne,
medlemmer og ikke-medlemmer
hjertelig velkomne til
vårens kurs.
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Kurs høsten 2018
BUNADSBRODERING
På dette kurset lærer du å brodere
Romerikesbunaden og andre bunader.
Du må ha med materialene til første møte.
Lærer: Hilde Fauchald
Start: Tirsdag 28. august kl 18.00-21.00
Varighet: 7 tirsdager, annenhver uke
(oddetallsuker)
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 1200,-/kr 1600,Påmelding innen 13. august
Maks antall deltakere: 8

MACRAMÉ
På kurset vil du lære deg en
fantastisk knute med uendelige
muligheter.
Kurset er for nybegynnere og du vil
lære deg flere mønstre.
Det kan lages et armbånd og et halssmykke i løpet av kurset.
Du kan også lage en ampel.
Du får velge deg en vakker krystall til
smykket og en tråd som passer til
stenen.
Ytterligere materiale kan du få kjøpt på
kurset.
Lærer: Maren Danielsen Skøien
Tid: Lørdag 15. og søndag 16.
september kl 10.00-17.00 begge dager.
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 750,-/kr 950,Påmelding innen 31. august
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STORE KVISTHJERTER
Vi samler inn kvister og andre
materialer vi finner i naturen
og deler det vi finner.
Ta gjerne med materiale hvis du har
noe hjemme.
Kanskje har du samlet noe i høstferien?
Lærer: Ellen Grethe Haga
Tid: 1 dag: 13. oktober kl 10.00-12.00
hvor vi samler materiale og
jobber fram til kl 16.00.
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 300,-/kr 450,Påmelding innen 26. september

To

S
K

TAKKEBAKST
På dette kurset lages deiger av
poteter og mel, og du baker de
fineste lefser og flatbrød.
Du lærer også annen takkebakst.
Utgifter til ingredienser og evt.
redskap kommer i tillegg.
Lærer: Gunda Mortensen
Start: Onsdag 10. oktober
kl 18.00-21.00
Varighet: 6 onsdager
Sted: Gystadmarka skole
Pris: kr 1050,-/kr 1450,Påmelding innen 26. september
Maks antall deltakere: 8

L
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BUNADSMONTERING
Dette er kurset for deg som ønsker å
montere bunad.
Du må ha bunadsstoﬀ/ferdigbrodert
bunad til første møtet.
Lærer: Ai i Nguyen
Start: 20. august
Varighet: 15 mandager, ikke uke 40
Sted: Sørenstua ved Jessheim
barneskole
Pris: kr 2300,-/kr 2700,Påmelding innen 13. august

SKINN SMÅARBEIDER
Kurset holdes hjemme hos Jane.
Hun ønsker at du også skal melde
deg på direkte til henne.
Lærer: Jane Tangen
Start: 21. august, møte og
bestilling av skinn.
Oppstart tirsdag 9. oktober
kl 18.00-21.00
Varighet: 5 tirsdager inkl. 21.
august.
Sted: Jane Tangen i Maura
Pris: kr 900,-/kr 1150,Påmelding innen 21. august
Maks antall deltakere: 8
Jane Tlf: 986 91 944
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HOSEBÅND
Du lærer å flette hosebånd til
bunad.
Oppgi hvilken bunad du vil flette
hosebånd til.
Båndene kan også brukes til belte,
hårbånd e.l.
Lærer: Turi Kobbhaug
Start: Torsdag 27. september
Varighet: 2 kvelder, andre kveld er
11. oktober.
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 400,-/kr 550,Påmelding innen 10. september
Maks antall deltakere: 8

SØM AV KLÆR TIL BARN
OG DAME
Du lærer å sy etter mønster.
Ha med egen symaskin og stoﬀ.
For info før påmelding, ring Elin
på telefon 970 93 352.
Lærer: Elin Trommestad
Start: Onsdag 26. september
Varighet: 4 kvelder, annenhver uke.
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 900,-/kr 1150,Påmelding innen 10. september
Maks antall deltakere: 6
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KONTSTRIKK
En gammel teknikk fra Finnskogen.
Lærer: Jorun Gilbert
Start: Torsdag 27. september
Varighet: 6 torsdagskvelder
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 1050,-/kr 1450,Påmelding innen 10. september
Maks antall deltakere: 8

KNIPLING
Dette er et kurs for nybegynnere.
Du får lære grunnslagene.
Vi skal lage pynt til julekuler, med perler
om du ønsker, og et bokmerke.
For kr 500,- får du: Et hefte for nybegynnere, 15 par kniplepinner og
litt garn.
Før kursstart kontaktes påmeldte av
kurslærer.
Hvis noen har/kan låne kniplepute så er
det fint.
Lærer: Eva Andresen
Start: Tirsdag 28. august kl 18.00 – 21.00
Varighet: 7 tirsdager, annenhver uke
(oddetallsuker)
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 1200,-/kr 1600,Påmelding innen 13. august
Maks antall deltakere: 8
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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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DIN LOKALE GARN OG ULLPRODUSENT
#DINNORSKEULLVAREFABRIKK
#NORSKULL #KORTREISTGARN
#HÅNDSTRIKK #MASKINSTRIKK #VEVING
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til med idslag

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

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.

NAR

WWW.ULL.NO

SK ULL - #
UL

#PLANTEFARGING #SPINNING #TOVING

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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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% rabatt til
medlemmer av
husflidslaget
Elin Borch
Jessheim Storsenter , 2050 Jessheim
Tlf: 63
Tlf.:
9897
8934
5274
66
Mob: 900 18 373
Elinbor@online.no

Facebook
Org.nr. 987 994 916

Godt utvalg i garn fra:
Dalegarn, Sandnes Garn, PT Garn, Du
Store Alpakka, Rauma, Kauni, Islandsgarn-Lopi m. fl.
Broderi, bånd, blonder, fagstrikk-nisser,
tilbehør og mønster.
Knapper og øvrig sytilbehør, Bridgewater
duftlys
Samt en mengde andre saker
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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
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ELIN LAMBINE • 93 83 50 30 • elinlambine@gmail.com • Haug gård • 2040 Kløfta
ELINSHJEMMELAGDEKAKER

PIANOSTEMMING og REPARASJON
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, blåserekvisita,
instrumentkabler El- og akustiske gitarer, bassgitarer,
gitarbagger og etuier, fiolin-etui, forsterkere, mikrofoner,
Strenger, gitarstemmer, plektre, effektbokser
Trommerekvisita, Congas, mixer, mikrofonsett for trommer,
++++
ring og hør på 900 31 147
eller skriv til e-post bent@dansken.no

MUSIKKHUSET

BENT DYNESEN

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

27







RomerikeBunadtilvirker as







 





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

Telefon:

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

