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FORORD
Ullensaker Husﬂidslag ble stiftet i
1981 og er et lokallag av Norges Husﬂidslag (NH).
I 2014 ble NH akkreditert av
UNESCO som ekspertorganisasjon
innen immateriell kulturarv. NHs visjon er «Husﬂid former framtida» med
målsettingen om at husﬂid skal være
levende som kultur og næring.
I Ullensaker er vi 260 medlemmer,
barn og voksne, kvinner og menn.
Vi arrangerer kurs, studieringer, temamøter, strikkekafeer, markeder, stands,
turer og tilbud om Ung husﬂid.
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 budsjettframlegget for 2017 er det
foreslått 500 000 i investeringsmidler
for vedlikehold av skolen. Er det nye
vinduer som bør stå øverst på lista?
Som en del av vår kommunes
immaterielle kulturarv, presenterer vi
Kisalua. Mønsteret til Kisalua er utarbeidet av Guri Borander etter en
vott med «Kisa-rose» strikket av Marie
Skryten (1851 – 1923) fra Nordkisa.
Mønsteret på dame- og herrevotten
kommer i høstkatalogen.

Vi tilbyr kurs i både nye og gamle teknikker. Nålebinding er en ﬂere tusen
år gammel masketeknikk.
Nålebinding er vårt lags bidrag til
Norges Husﬂidslags rødliste for håndarbeidsteknikker. De mest populære
kursene er bunadbrodering og montering. For å møte interessen har vi
innført løpende påmelding gjennom
året.
Vi har store forventninger til kurset
med designeren Andre Wallenborg.
Her er det bare å kjenne sin besøkelsestid når han skal sy en bag sammen
med oss.
Les mer om denne kjente og meritterte veskedesigneren fra Moss på
http://www.feelgoodmagasin.no/
design/andre-wallenborg/
Et temamøte står også på programmet. Tekstilkunstner og forfatter
Annemor Sundbø har gjort en stor
innsats for strikkekunsten i landet.
Til oss kommer hun med foredraget
«Strikking i billedkunsten».
Malte personer i strikkeklær kan være
så nøyaktige at mange strikkemønstre
kan rekonstrueres maske for maske.
Det har hun gjort, og har med seg
modeller og bilder der strikkekunstens
historie fortelles.
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Les mer om Annemor Sundbø på
https://annemor.com/
Vi viderefører strikkekafeene på Kløfta
bibliotek hver første tirsdag i
måneden. På Sundbytunet på Jessheim har vi fortsatt håndarbeidskafe
første torsdag i måneden. På håndarbeidskafeene vil dere stifte bekjentskap med studieringene våre. Først ut
er skinnfellklubben. Vi har fokus på
inkludering og inviterer ﬂyktninger og
innvandrere spesielt. Kanskje de vil
presentere noe av sine hjemlands husﬂidstradisjoner?
Det blir sommertur i juni. Kom gjerne

med
ønsker
til
morsomme
stoppunkter, ruta er ikke lagt ennå.
Det er mange tilbud for medlemmer i
et husﬂidslag. Vi håper dere også føler
det er viktig å være med i et 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.

Du er hjertelig velkommen til oss.
Styret i
Ullensaker Husflidslag

Handlingsplan for Ullensaker Husflidslag
• Videreføre kurstilbudet i en kombinasjon av tradisjonelle kurs
og noen nyheter.
• Videreføre studieringer og klubber.
• Ha strikke-/håndarbeidskaféer hver måned på Jessheim og Kløfta.
• Videreføre Ung husﬂid.
• Tilrettelegge for turer og utﬂukter til aktuelle steder.
• Søke å tilrettelegge noen tilbud slik at de kan fungere som
integreringstiltak.
• Samarbeide med Historielaget om bruk av Algarheim gamle skole
og et felles tiltak i Kulturminnedagene i september.
• Samarbeide med Bygdekvinnelaget om et felles arrangement.
• Samarbeide med Frivilligsentralen om aktuelle turer.
• Samarbeide med Jessheim Storsenter om markedsdager og
julebutikk.
(Vedtatt på årsmøtet 10. februar 2016)
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Arrangementer våren 2017
Tirsdag 10. januar:
Strikkekafé på Kløfta bibliotek kl 19.00
Torsdag 26. januar:
Årsmøte på Algarheim gamle skole kl 19.00
Torsdag 2. februar:
Håndarbeidskafé på Sundbytunet kl 19.00. Besøk av skinnfellklubben.
Tirsdag 7. februar:
Strikkekafé på Kløfta bibliotek kl 19.00
Torsdag 2. mars:
Håndarbeidskafé på Sundbytunet kl 19.00
Tirsdag 7. mars:
Strikkekafé på Kløfta bibliotek kl 19.00
Onsdag 15. mars:
Global bygdekveld for kvinner på Kløfta Velhus.
Samarbeid mellom Frivilligsentralen og lokale organisasjoner.
Onsdag 29. mars:
Temakveld- «Strikking i billedkunsten» v/ faglærer, tekstildesigner,
kunsthåndverker og sakprosaforfatter Annemor Sundbø.
Hun er statsstipendiat, har fått Kongens fortjenstemedalje, Sørlandets
litteraturpris - og var en viktig fagperson i NRKs nasjonale strikkekveld.
https://annemor.com/ Samarbeid med Ullensaker kunstforening.
Tirsdag 4. april:
Strikkekafé på Kløfta bibliotek kl 19.00
Torsdag 6. april:
Håndarbeidskafé på Sundbytunet kl 19.00
Tirsdag 2. mai:
Strikkekafé på Kløfta bibliotek kl 19.00
Torsdag 4. mai:
Håndarbeidskafé på Sundbytunet kl 19.00
Lørdag 10. juni:
Sommertur med fokus på design, kunsthåndverk og husﬂid.
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Påmelding til kurs
Bindende påmelding sendes til studieleder@ullﬂid.org eller på
telefon 470 14 657.
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 2017
BUNADBRODERING
På dette kurset lærer du å brodere
Romeriksbunaden og andre bunader.
Du må ha med materialene til bunaden.
Lærer: Hilde Fauchald.
Oppstart: Onsdag 8. mars kl 18.00-21.00
(8. mars, 22. mars, 5. april, 19. april,
3. mai, 10. mai og 24. mai)
Sted: Algarheim gamle skole.
Påmeldingsfrist 22. februar.
Pris: kr 1200,– / kr 1600,–
Maks antall deltagere: 8

BUNADMONTERING
Dette er kurset for deg som ønsker å montere
bunad. Du må ha bunadsstoﬀ/ ferdigbrodert
bunad til første oppmøte.
Lærer: Ai i Nguyen
Oppstart: Mandag 9. januar kl 18.00-21.00
Varighet: 15 mandager.
Pris: kr 2300,– / kr 2700,–
Venteliste. Det er mulig vi kan holde et kurs
til.

SY BAG MED
ANDRÉ WALLENBORG
Lærer: André Wallenborg, kjent
veskedesigner fra Moss.
Sted: Algarheim gamle skole.
Tid: 4. og 5. februar kl 09.00-17.00
Pris: kr 1400,– / kr 1700,–
Materialkostnader kr 750,– kommer i
tillegg. Du får mer info ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 25. januar.
Begrenset antall.
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TAKKEBAKST
På dette kurset lages deiger av poteter og mel,
og du baker de fineste lefser og flatbrød.
Har du egen takke, tar du den med.
Lærer: Gunda Mortensen.
Oppstart: Onsdag 1. februar kl 18.00-21.00
Varighet: 5 onsdagskvelder.
Sted: Gystadmarka skole.
Pris: kr 1000,– / kr 1350,–
Utgifter til ingredienser og evt. materialer
kommer i tillegg.
Maks antall: 8
Påmeldingsfrist: 25. januar

SKINNFELL
Påmelding til Jane Tangen (tlf. 986 91 944)
innen 10. januar 2017.
Info-kveld med bestilling av skinn.
17. januar hos Jane, Maura.
Lærer: Jane Tangen.
Oppstart: tirsdag 28. februar kl 18.00-21.00
Varighet: 8 tirsdagskvelder.
Sted: Hos Jane, Vestre Hurdalsveg 205, Maura.
Pris: kr 1550,– / kr 2000,–
Materialkostnader kommer i tillegg.
Maks antall: 8
SMÅSPIKKERIER
Du spikker f.eks. salatbestikk, sleiver,
krympebokser eller andre ting.
Lærer: Turi Gulbrandsen.
Sted: Trettemovegen 126, Algarheim.
Tid: 26. april, 3. mai, 10. mai og 24. mai.
Alle dager kl 18.00-21.00
Pris: kr 900,– / kr 1200,–
Materialkostnader på kr 50 kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist: 18. april.
Maks antall: 8
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TOALETTMAPPE I LAPPETEKNIKK
Kurset er beregnet for nybegynnere/
litt øvede. Du trenger stoﬀ, vatt,
bakstykke og glidelås.
Ta med symaskin og sysaker.
Lærer: Jane Johansen.
Sted: Algarheim gamle skole.
Tid: 1. og 2. april kl 10.00-14.00
Varighet: 8 timer.
Pris: kr 700,– / kr 900,–
Materialkostnader kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist: 24. mars.
LÆR Å SY KJOLE/JAKKE TIL DAME
Du lærer å sy etter mønster. For info før
påmelding, ring Elin, 970 93 352.
Lærer: Elin Kristin Trommestad.
Sted: Sørenstua, Jessheim.
Oppstart: Onsdag 1. mars kl 18.00-21.00
Varighet: 4 kvelder, annenhver onsdag.
Pris: kr 900,– / kr 1150,–
Materialkostnader kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist: 22. februar.

HOSEBÅND
Du lærer å ﬂette hosebånd til bunad.
Det kan også brukes til belte, hårbånd e.l.
Lærer: Turi Kobbhaug.
Tid: Onsdag 22. mars kl 18.00-21.00
Sted: Algarheim gamle skole
Pris: kr 200,– / kr 250,–
Materialkostnader kommer i tillegg
Påmeldingsfrist: 15. mars
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NÅLEBINDING
Nålebinding er på rødlista for håndarbeidsteknikker. På kurset lager vi votter som kan
toves.
Lærer: Ruth Ophuus.
Oppstart: Mandag 6. februar.
De andre kurskveldene går på onsdager:
8. feb, 15. feb, 22. feb, 1. mars og 8. mars.
Alle dager kl 18.00-21.00
Varighet: 19 timer.
Sted: Vestvollen 4, Kløfta.
Pris: kr 1100,– / 1500,–

Materialkostnader kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist: 30. januar.
Maks antall: 8

RØDLISTA
Med rødlista retter vi oppmerksomheten mot teknikker som er lite
brukt, gjemt og nesten glemt.
Tidligere har vi i Ullensaker hatt kurs i nålebinding, ﬁlering og
nupereller. Denne våren har vi tilbud om kurs i nålebinding. Vi håper
dere er nysgjerrige og melder dere på kurs.
NÅLEBINDING er en eldgammel teknikk, ﬂere tusen år gammel.
Det er gjort funn av fragmenter av nålebinding fra mange steder i
verden: Syria, Kina, Peru, Egypt, Danmark for å nevne noen.
Teknikken er enkel i den forstand at man kun trenger en nål og forholdsvis korte lengder med garn. Den oppstod ﬂere steder rundt om
i verden. Stingene kan derfor være forskjellige. Et sting er kalt «Oslostinget». Det har fått navn etter fragmenter av en vott som ble funnet
i Gamlebyen i Oslo.
Noen kaller nålebinding for «Vikingenes strikking».
Nålebinding har i Norden vært brukt særlig til votter, sokker og innleggssåler til sko, fordi det ble varmt og slitesterkt.
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Ung husflid i Ullensaker Husflidslag
I Ung Husﬂid får barna lære grunnleggende håndverksteknikker.
UNG HUSFLID er klubben for jenter og gutter mellom 8 og 14 år.
Norges Husﬂidslag har valgt ull som satsingsområde fordi det er viktig kunnskap. Vi vil følge opp temaet ull i vår og presenterer teknikker med utgangspunkt i ull og ullgarn.
Vi møtes på Algarheim gamle skole annenhver mandag mellom kl 18.00-20.00
I tillegg har vi vinterferieaktivitet mandag 20. februar kl 10.00-15.00.
Medlemskap i husﬂidslaget er nødvendig og koster for tiden kr 150,– pr år
til du er 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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Studieringene våre
Ullensaker Husﬂidslag har ﬂere tilbud om 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 Jonny tlf. 930 83 147
SPINNERINGEN
De møtes første mandag i måneden kl 18.00 på Algarheim gamle skole. Første gang
etter jul blir 9. januar. Ta med egen rokk, ull, håndtein, kaﬀe og godt humør til noen
trivelige timer med rokken. Er du nysgjerrig på spinning, ta kontakt med Kirsti,
tlf. 916 64 834.
BILLEDVEV
Dette er en gjeng damer som har lang 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
SY-TREFF
Vi har en klubb på Sørenstua ved Jessheim barneskole 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 Anne Kristin, 976 08 749.
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.
LAPPEMAKERNE
Lappemakerne møtes annenhver mandag på Algarheim gamle skole kl 18.00.
Her kan dere utveksle ideer og inspirere hverandre.
Kontakt gjerne Jane, 900 88 683.
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Strikkekaféen på Kløfta
Intervju med ildsjel for Ullensaker husflidslag, Liv Utne.
Liv Utne er initiativtaker for strikkekaféen på Kløfta. I 2009 spurte
hun de ansatte på Kløfta bibliotek om å få låne lokale til kaféene.
De møtes første tirsdag i måneden kl 19.00 til kaffe, kaker og
loddsalg. Strikkekaféene annonseres i lokalavisene, på facebook
og via oppslag fra biblioteket. Det henges også opp plakater på
Kløfta. På biblioteket er at det er godt lys, gode møbler, og vi får
låne kjøkkenet.
Tema varierer. Noen ganger er det bare strikking og prat og andre
ganger er det besøk av designere av ulike håndarbeidsbøker og
kalendere, minikurs i hakking, nålebinding ol. En gang hver sesong
kommer en lokal klesforhandler som holder mannekengoppvisning. Da pleier det å komme mange på strikkekaféen. Mester
Grønn har vært der, PM, ei systue, en garnbutikk og flere andre.
Liv har fått til et godt samarbeid
med Meny på Romerikssenteret,
der hun bestiller kringle og
boller, samt med Mester Grønn
hvor hun kjøper inn blomster
som loddes ut. Liv er opptatt av
at loddgavene skal kunne
komme til nytte for folk i alle
aldre.
De besøkende er håndarbeidsglade damer fra både Kløfta og
Jessheimområdet, og de er i alderen fra ca 40 år og oppover.
Noen er medlemmer av Husflidslaget og andre er det ikke.
Stort sett er oppmøtet på 18-24
deltakere.
Husflidslaget er glade for at Liv
står på for strikkekaféen på
Kløfta.

Alle er velkomne!
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= Knit
= No stitch
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Kisalua
Materialer: rødt og svart garn som passer til pinner 3 og 3 1/2.
Legg opp 106 m med rødt garn på p. nr. 3 og strikk 7 cm vrangbord
1 r og 1 vr.
Strikk 1 omgang vrang.
Bytt til pinner nr. 3 1/2, øk 6 m jevnt fordelt og strikk mønster etter
diagrammet.
5 omganger før avslutning felles hver 4 m som vist på mønsteret.
Avslutt med å trekke trådene gjennom alle m og trekk sammen.
Fest trådene godt.
Brett vrangborden inn og sy den inn.
Press arbeidet.
Mønsteret til Kisalua er utarbeidet av Guri Borander etter en vott med
«Kisa-rose» strikket av Marie Skryten, Nordkisa (1851–1923).
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Det lønner seg å være medlem i vårt husflidslag!
Du ﬁnner medlemsfordelene for Norges Husﬂidslag her:
http;husﬂid.no/medlemssider/bli_medlem/medlemsfordeler
Lokalt har vi disse fordelene:
10 % på handel hos Ull og Saker
10 % hos Panduro
10 % hos Blomsterstua (ikke frakt)
10 % hos Øiesvold ur og gullsmed, Jessheim
SK-support symaskinservice, Dal, gir tilbud på service
og reparasjon av symaskiner kr 450,– + mva.

Oppdatert informasjon kommer
i medlemsbrev.
Mulighet for å delta på julemarked,
julebutikk og andre utsalg.
Kursdeltagere fra 14-18 år, som
melder seg inn i laget,
får 50 % avslag på kursene.
Medlemskontingent:
Hovedmedlem: kr 600,–
Familiemedlem: kr 400,–
Barn og unge til 26 år:
kr 150,–
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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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Seljord Vev og Garnsenter a.s
Vekanvegen.4, 3480 Seljord
tlf. 350 65 950
firmapost@seljord-vev.no

.......................................................................................

i vår butikk/kafé man-lørdag kl.10.00 -15.00
www.seljord-vev.no
facebook.com/SeljordVevGarnsenter

Besøk oss

Toika, Bockens, Hillesvåg, Garnstudio, Garngrossisten,
Glimåkra, Borgs

Vi fører varer fra

vevstoler-vevutstyr-vevgarn-strikkegarn-heklegarn
Renningsfletter etter ønske.

Stort utvalg i

Seljord Vev og
Garnsenter a.s

.......................................................................................
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DEKKTEAM’S

FORNØYD-

GARANTI
ER DU FORNØYD,
ER VI FORNØYD!

VI HAR FORNØYDGARANTI!
VI VIL AT DU SKAL VÆRE FORNØYD MED VÅRE DEKK!
Dersom du mot formodning ikke
skulle være fornøyd med dine nye
dekk, bytter vi de i et av våre andre
premiummerker. Det eneste du må
betale for er hjulskiftet.

Det vi setter som krav er at du
fremviser kvitteringen for ditt dekkkjøp hos oss. Garantien gjelder
3 uker fra kjøpsdato.

Alt om DekkTeam’s fornøydgaranti: www.dekkteam.no/fornoyd

AVD. EIDSVOLL Industrivn. 44

2

AVD. JESSHEIM Industrivn. 19
AVD. KLØFTA Dyrskuevn. 36

63 95 55 30
63 94 86 00
63 98 00 98
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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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JA! Jeg vil bli medlem av Ullensaker Husﬂidslag
Navn:
Adresse:
Postnr:/Sted:
Fødselsår:

Telefon:

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

