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Rikstäckets årsmöte
Sunderbyn  30 sep–5 okt Visa och berätta

Direkt efter årsmötet får du chansen att visa 
upp ditt arbete. Ta endast med ett par alster 
för att alla ska hinna visa upp sina projekt.

Så här anmäler du dig
Alla kurser är individuellt bokningsbara via 
Sunderby folkhögskolas webanmälan som 
finns tillgänglig på deras hemsida 
www.sunderby.fhsk.se 
under fliken Utbildningar/korta kurser och 
uppdrag/Sunderby Craft Week. Bindande 
anmälan och först till kvarn gäller.
Frågor besvaras av Helena Löfgren, 
helenalof@sunderby.fhsk.se. 
Obs logi bokas på boka@sunderby.fhsk.se 
eller ring, 0920-26 66 00.

Årsmötesförhandlingar
Årsmöteshandlingarna finns på föreningens 
hemsida www.rikstacket.se och kan även re-
kvireras från Beryel Thelin, tel 021-359729, 
postadress Vetterslundsgatan 122, 724 62 
Västerås, mail beryel@rikstacket.se

Butiksförsäljning
Sista anmälningsdag för butikerna är 18:e 
juni. Boka hos vega@rikstacket.se. Senast 
30:e juni får ni besked om ni får plats eller ej.

Välkommen
till Sunderby folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, 
954 42 S. Sunderbyn. Sunderby folkhögskola 
har en Konstskola med plats för 100 elever. 
Konstskolan är en av landets största och bre-
daste förberedande konstskolor. Skolan har 
även med utbildningar för olika handikapp-
grupper. Vi är bl a ledande på utbildningar 
i språket Bliss. Läs mer www.sunderby.fhsk.se

Logi
Vi samarbetar med hotell Artic i Luleå centr-
um. För att boka logi kontakta vår konferens 
på boka@sunderby.fhsk.se eller ring 0920-26 
66 00. Priser Folkhögskolan: Enkelrum 809 
kr, Dubbel 435 kr per person. Priser Arctic: 
Enkelrum 850 kr, Dubbel 525 kr per person.

Transportinformation
Folkhögskolan är belägen i Sunderbyn väg 
97, mellan Luleå och Boden. Vi har fri par-
kering på skolan. Vid övernattning, parkera 
närmast folkhögskolan. 
Vägbeskrivning: www.sunderby.fhsk.se. Buss 
mellan Sunderbyn-Luleå med 10 minuters 
mellanrum, tar 15–20 min, 15 km/25 kr. All 
info finns på llt.lulea.se. Flygbuss, Luleå Air-
port – Luleå/25 kr, tar 10–15 min till Luleå, 7 
km. Taxi Sunderbyn–Luleå/ca 300 kr.

Så stundar ett årsmöte som denna gång blir lite annorlunda. Rikstäckets sty-
relse, flera lokalgrupper och Sunderby Folkhögskola hälsar er välkomna till 
Luleå i höst. Vi kommer att utöver vårt årsmöte erbjuda er kurser, försäljning, 
utställningar, föredrag och drop in kurser. Fredagen den 30 september startar vi 
med utflykt och smygstartar med några kurser och på lördagen kör hela textila 
veckan Sunderby Craft week igång till och med onsdag eftermiddag. Lite an-
norlunda förutsättningar ger detta samarrangemang oss. Alla kommer att kunna 
gå kurser dvs inte bara ni, som våra medlemmar, utan även andra textilt intres-
serade, så skynda att anmäla dig. Vi får en bredd på kurser som vi inte annars har 
möjlighet att ordna t ex trycka på tyg, färga/återbruka och textila experiment. 
Butikerna kommer att vara fler än de vi är vana vid men med andra textila mate-
rial; sidenband, garner etc. Vi från styrelsen hoppas på ett lyckat arrangemang 
och givetvis hoppas vi locka gamla och nya medlemmar till Rikstäcket.
Väl mött i Sunderbyn, Luleå / Marianne er ordförande

 Annorlunda årsmöte 
                    fullspäckat program utöver det vanliga

På lördag den 1 oktober kl 09.00 
öppnar Sunderby Craft week 
officiellt för allmänheten med buti-
ker, utställningar, drop in-kurser och 
föreläsningar. 
Öppettider Lör–tis 09.00-17.00, 
ons 9.00-16.00.  
Fre 30 sept 12.30 och 14.45 utflyk-
ter, se sid 7.
Lör 12.00–13.00, registrering till 
årsmötet.
Lör 13.00–17.00 Årsmöte, stipen-
dieutdelning, dragning av sommar-
lotteriet samt Visa och berätta med 
kaffe och kaka.
Lör 18.00 Kviltmiddag 

 PROGRAM

Föreläsningar: 
Solveigs vantar, 
Kerstin Westin, 
Katarina Evans, 
Sara J:son Lindmark 

Utställare: 
Katarina Evans, 
Margreth Säterhall, 
Margareta Thelander 

Styrelsen samarbetar med 
lokalgrupperna:
Quiltqvinnen Älvsbyn, Paltbitarna 
Piteå, Fusklapparna, Lapprutorna, 
Makalösa, Lappälvorna Luleå, 
Kanonkviltarna Boden
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Utflykter 30 september
Följ med oss på studiebesök på Norrbot-
tensteatern i centrala Luleå. Vi besöker bl a 
kostymateljen och får en rundvandring och 
information om teatern i Luleå. Studiebesöket 
startar kl 12.30, ca 2 tim. Anmäl dig till Ann 
Ström, ann@rikstacket.se 
Avgift 100 kr betalas kontant före besöket.
 Besök hos Kerstin Westin och Laila Vikström 
fredag kl 14.45. Vi delar upp oss beroende 
på hur stor grupp vi blir. Ingen avgift men an-
mälan krävs. Se sid 9.

Välkommen till Laila Wikström
Laila har sin ateljé ca 1 km från Sunderby 
folkhögskola på adress Jöns Davids Väg 17. 
Laila arbetar som fri målare men driver även 
ett bokförlag där hon ger ut trycksaker ”till 
glädje på vår livsväg”. Se www.lailaw.com. 
Hos Laila blir ni bjudna på eftermiddagskaffe 
med tillhörande bakverk. 

Välkommen till Kerstin Westin
Kerstin har sin ateljé hemma i vardagsrummet på 
Österbyvägen 13, 1,5 km från folkhögskolan. 
Hon är en berättare, som berättar historier 
och historia genom sina bilder. I hennes ak-
vareller är ljuset viktigt. På sin hemsida skriver 

Årsmötesmeny
Förrätt:

Toast med kastanjechampinjoner  
och västerbottensost

Varmrätt:
Smörstekt fjällröding, stompade 
rotsaker, brynt mandelsmör och 

sauterad spenat och lök.

Varmrätt, vegetariskt:
Parmesanpanerad rotselleri,  

gräddstuvad savoykål och  
fräst ostronskivling

Dessert:
Krämig chokladkopp med  

cointreaumarinerade jordgubbar

Pris: 333 kr

hon: ”Man ska kunna känna och se om det är 
höst eller vår, morgon eller kväll…..en histo-
ria om tingen finns där…..fantasin får spela 
bland skuggorna….vem kan bo eller ha bott 
där?”. www.kerstinwestin.com
Kostnadsfritt men anmälan krävs på formuläret.

Kursledare Linda Ekersund
Linda är nyutexaminerad konstpedagog efter 
fyra års studier på Sunderby folkhögskolas 
konstskola. Hon arbetar med textila uttrycks-
former, färgar och trycker tyg. 

Shibori, 6 tim, 1000 kr
söndag, onsdag
Shibori är ursprungligen ett japanskt hantverk. 
Man kan säga att Shibori är en typ av batik. 
Tekniken man jobbar med ger förutsättningar 
att skapa mer kontrollerade mönster. Vi kom-
mer att jobba med bomullstyger och flytande 
batikfärger. I kursen ingår färgbad och bom-
ullstyg i form av ett ”prova på kit”. Se sid 20.
Vill du färga ännu mer under kursen så finns 
vitt tyg på metervara att köpa.

Kursledare Catarina Engström
Catarina är en erfaren konstpedagog som ar-
betar halvtid på Kulturskolan och halvtid med 
bl a kurser på Sunderby folkhögskola. Hennes 
favoritcitat är: ”Livet går inte i repris, men det 
går i färg”. 

Färga/återbruka, 3 tim, 500 kr
lördag fm, måndag fm, tisdag fm
Att återbruka textilier är viktigt för en hållbar 
utveckling. I den här kursen arbetar vi med 
att färga, förändra och ta tillvara på det som 
andra hade valt att kasta. I kursen finns  ma-
terial som du har fri tillgång till. Har du något 
hemma så tar du med dig det till kursen.

Textila experiment, 3 tim pris 500 kr 
fredag em, lördag em, söndag em, måndag 
em, onsdag em
Här tar vi ut svängarna ordentligt. En nyska-
pande kurs för dig med experimentlusta. Här 

får du lära dig flera tekniker och hur man kan 
blanda dem. Material ingår i kursen. 

Måla med garn, 3 tim, 500 kr
söndag fm, tisdag em, onsdag fm
I den här kursen bygger vi tredimensionella 
bilder som har häftig volym. Vi målar och 
broderar fram motiven med hjälp av garn. 
Vi pratar om strukturer och valörer, upptäcker 
garn och volym på ett nyskapande sätt. Mate-
rial ingår i kursen.

Kursledare Helena Löfgren
Helena är konstpedagog och arbetar på Sun-
derby folkhögskola. På skolan arbetar hon 
med korta kurser, samverkan och uppdrag. 
Idén om en vecka med bara textila kurser föd-
des för flera år sedan. Nu är Sunderby Craft 
week verklighet och projektet genomförs i 
samverkan med kviltföreningen Rikstäcket.

Stämpeltryck, 3 tim, 500 kr
lördag em, måndag em
I kursen arbetar vi med stämplar som natu-
ren, industrin och vi själva skapar. Vi bygger 
mönster och pratar om att skapa balans och 
trygghet för ögat. Stämpeltryck kan vara ett 
enkelt sätt att skapa just det där mönstret som 
du saknar. Material ingår i kursen.

Afrikansk Batik, 6 tim, 1000 kr
fredag och lördag, måndag och tisdag 
Afrikansk batik är en reservagemetod, ett sätt 
att spara plats på tyget. Ett roligt och lekfullt 
sätt att måla på tyg med spännande effekter. 
Metoden kräver torktid, därför är kursen upp-
delad i två halvdagar. Material till två örngott 
ingår i kursen. Vitt bomullstyg på metervara 
finns att köpa för dig som vill göra lite extra.

Kursledare Kerstin Westin
Kerstin är akvarellist och berättar historier 
med bilder om gamla miljöer, historia och 
ljusets betydelse för skuggor och liv. Hon är 
en realistisk konstnär med händer och fötter 
djupt nere i vårt kulturarv med timringar och 
trasmattor. 

Enkel färglära med teori och i praktik. 3 tim, 
500 kr
lördag fm, söndag fm, tisdag fm
Grundläggande genomgång av färglära med 
exempel och förklaringar till komplementfär-
ger, olika induktioner och varför Cousteus 
undervattensvärld blev så populär. Vi målar 
färgcirkeln och fler övningar med praktisk till-
lämpning av hur viktigt ljuset är i teorin och 
verklighet. Material ingår.

SUNDERBYNS 
KURSPROGRAM

www.sunderby.fhsk.se

Kurstider: Fredag 18–21, Lördag–onsdag 
09–16 med avbrott för lunch. Alla kurser 
har 60 minuters lektioner. Registrering till 
kurserna sker i respektive lektionssal.  
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Rikstäckets årsmöte
Sunderbyn  30 sep–5 okt Rikstäckets KURSPROGRAM

Kursledare Mari-Ann Castenvik 
Mari-Ann har kviltat sedan 1978 och är en 
av grundarna till Kviltföreningen Rikstäcket 
och av lokalgruppen Tyresö Mamseller. 
Hon bor på Värmdö och är numera med 
i lokalgruppen Nackvärmarna. Hon arbe-
tar som textil- och bildlärare. Mari-Ann har 
under många år varit kursledare i olika 
textila ämnen. Hon har sytt och handkviltat 
stora bröllopstäcken till sina barn och nu 
är det barnbarnens tur att få överkast. Ma-
ri-Ann har alltid gillat det pilliga, att sy för 
hand men på senare år har också maskin-
broderi väckt hennes intresse. 

I den spanske konstnären Miros anda – 
textil konst, 6 tim, 1000 kr
söndag
Under en dag experimenterar du textilt 
med utgångspunkt från ett abstrakt konst-
verk av den spanska konstnären Joan Miro 
1883–1983. Med ETT maskinbroderi, 
TVÅ stygnsätt, TRE applikationstekniker 
och FYRA tyger blir det din textila version 
av Miros verk–Abstract eller Den melanko-
liske sångaren. En kurs för dig som gillar 
pilliga utmaningar och detaljer. 

Applikation – Minne av sommaren 
eller Snart är det jul! 6 tim, 1000 kr
fredag–lördag
Dessa dagar skapar du en bild med enbart 
två/tre olika tyger, mellanlägg och tråd. 
Din sydda applikation påminner dig om 
den sommar som var eller om kommande 
jul och din textila bild kan du ha t ex som 
väggbonad, duk eller tallriksunderlägg. En 
kurs för dig som vill pröva osynlig applika-
tion sydd på symaskin.

Kursledare Susanne Dahlberg
Susanne har 30 års erfarenhet av att sy art 
quilt och har haft kurser i tekniken sedan 
–94 både i Sverige, Norge och Holland. 
Hon har utarbetat en egen teknik där hon 
syr bilder på handfärgat tyg och bygger 
upp motivet med japanska chiffonger och 
syr sedan fast dem med stoppsöm på sy-
maskin. Med denna teknik uppfattas bil-
derna som oljemålningar. 2013 var hon 
inbjuden som utställare till St. Maine-aux-
Mines, Frankrike under European Patch-
work Meeting och 2015 blev hon uttagen 
som utställare i International Quilt Associa-
tion i Houston, Texas. Tveka inte att anmä-
la dig till någon av kurserna med Susanne 
– en omtyckt kursledare.

Hitta kurserna för dig – välj ur Rikstäckets 
stora och varierande utbud. Varje kursle-
dare presenteras inledningsvis. Några av 
kurserna är illustrerade i bild, andra inte. 
Tveka inte att ringa och fråga om du vill 
veta mer om någon kurs innan du bokar. 
Men kom ihåg, först till kvarn får först 
malet... Så skynda för att få plats på de 
kurser du vill gå på.
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Kurstider: Fredag 18–21, Lördag-onsdag 09–16 med avbrott för lunch.  
Alla kurser har 60 minuters lektioner. Registrering till kurserna sker i respektive 
lektionssal.  

Fritt symaskinsbroderi med chiffonger 
6 tim, 1000 kr
Tisdag eller onsdag, hel dag
Genomgång av material- och trådval. Vi 
provsyr stoppsöm och syr varsin bild ca 
15 x 18 cm med stoppsöm, chiffonger och 
handfärgat tyg. Välj mellan 8 olika motiv 
varav två med textiltryck. Ni får förslag till 
monteringar och vi gör en enkel montering 
av era bilder. Jag visar hur man överför en 
bild från skiss till tyg. Symaskin och ett krav 
att du har stoppfot till maskinen.
Materialkostnad 125 kr betalas på plats 
till kursledaren och innehåller materialsats 
till en bild, övertråd, extra chiffonger och 
enkel passepartout.

Kursledare Anita Fors
Anita är en populär kursledare och fantas-
tisk pedagog. Hon har älskat tyger, trådar 
och knappar sedan hon var barn. Anita 
har en passion för att maskinkvilta, både 
på fri hand och med övermatare. Det ska 
vara roligt att sy och hennes motto är: Det 
vill gärna bli bra. Hon har också skrivit ett 
kapitel om lappteknik i Sverige i boken 
"Quilts Around the World – The Story of 
Quilting from Alabama to Zimbabwe", 
2010 av Spike Gillespie. Se hennes blogg: 
http://taktiltextil.wordpress.com
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Ny twist på traditionella block, 6 tim, 
1000 kr
fredag–lördag
Den försvinnande niorutan var bara den 
första i en lång rad enkla lapptäcksblock 
som fått en helt ny twist av att man skär 
isär blocket och syr ihop det igen. Det 
finns många variationer på "försvinnande" 
block – och kanske kommer du själv på 
än fler variationer. Med enkla medel kan 
du lätt åstadkomma spännande lapptäcks-
block, som passar lika bra till lapptäcken 
som till kuddar. Maskinsömnad. 

Maskinkviltning med övermatare, 
6 tim, 1000 kr
söndag 
Det går att skapa mycket roligt genom att 
maskinkvilta med raka sömmar. En över-
matare på symaskinen ger ett snyggt re-
sultat genom att hålla de tre lagren i bättre 
ordning. Vi syr en kudde eller en kasse – 
eller något du själv vill få kviltat. Maskin-
sömnad.

Råkantsapplikation med frihandskviltning, 
6 tim, 1000 kr
måndag
Vliesofix är ett roligt material som gör det 
möjligt att arbeta snabbt med applikatio-
ner i fria former. När applikationerna är 
på plats är det bara att börja frihandsk-
vilta för att förstärka formerna på applika-
tionerna eller fylla dem med trådkonst. Du 
bestämmer själv om du vill sy efter förebild 
eller prova egna former. Bara fantasin sät-
ter gränserna. Maskinsömnad.

Vilda gäss i cirkel, 6 tim, 1000 kr
tisdag
Flygande gäss är ett klassiskt kviltmönster 
som går att variera i det oändliga. Vi ut-
forskar mönstrets möjligheter genom egna 
konstruktioner av vilda gäss som flyger i 

cirkel eller i andra formationer. Kanske 
får vi syn på ett och annat vingligt beru-
sat gäss också. Passar fint i såväl väskor, 
kuddar, väggkviltar som i lapptäcken i alla 
storlekar. Maskinsömnad. 

Kursledare Anna-Greta Lindström
Anna-Greta är självlärd textilkonstnär och 
arbetar främst med kviltade verk. Hon har 
hållit många kurser i lapptäcksteknik, är en 
eftertraktad kursledare och föreläsare som 
arbetat många år med textil. Hon är en 
inspirerande person som gärna berättar 
om sina upplevelser och erfarenheter. An-
mäl dig till kurs med en av de allra bästa i 
branschen. Läs mer på Anna-Gretas hem-
sida www.annagretalindstrom.se 

Mosaikkurs, 6 tim, 1000 kr 
fredag–lördag
För dig som gillar att arbeta i det lilla for-
matet. Enfärgade, nästan enfärgade eller 
flammiga tyger är bäst eftersom det är 
själva mosaikmönstret som skall framträda. 
Du fyller din yta med små bitar och pres-
sar fast med hjälp av vliesofix allt eftersom. 
Du får en bild att arbeta efter och när du 
är nöjd syr du och dekorerar samtidigt din 
bild i maskin. En hel del material finns på 
plats och innan kursen får du veta vad du 
själv behöver ta med. 

Restfest, 6 tim, 1000 kr
söndag 
En kurs för dig med mycket spill och småbi-
tar tyg i dina lådor. Alla deltagarna bidrar 
med sitt spill till en enda stor hög av under-
bara, möjliga eller omöjliga små tygbitar 
i all världens färger. Vi målar upp varsin 
botten och applicerar så en fin form, ovan-
på. Du får råd och hjälp att sy in även den 
mest omöjliga tygbit. Resultatet skall bli en 
fest för ögat. Alla med ett stort spillager 
är välkomna. Sortera gärna remsor och 
ev jämnstora för sig. Kom ihåg att det är 
restbitar som gäller! Ta inte med stora tyg-
stycken för att skära till. Då fungerar inte 
kursupplägget.
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Hexies, 6 tim, 1000 kr 
måndag 
Vi provar två sätt att foga samman tygbitar 
för hand på gammaldags sätt. Med olika va-
rianter av hexagoner, t ex kyrkfönster, samt 
passbitar skapar vi olika mönsterblock  som 
kan bli till väskor, dekor på kläder eller för-
stås till hela täcken om du har lust att jobba 
vidare hemma. Handsömnad.

Handapplikation, 6 tim, 1000 kr
tisdag
Vi provar några olika sätt att applicera för 
hand på ett stycke helt tyg eller på en ihop-
fogad yta. Kommer du först med i kursen 
Hexies kan du där förbereda ett underlag 
för applikation. Annars får du i kallelsen 
förslag på hur du kan förbereda en botten. 
Det går förstås också bra att använda ett 
helt stycke tyg. Handsömnad.
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       ANMÄLNINGSBLANKETT 
       Sista anmälningsdag 1 juli 2016 
         Anmälan är bindande. Inbetald avgift återfås endast mot läkarintyg.
 

Kursledare Margreth Säterhäll
Margreth är en inbiten kviltare och lärare, 
bosatt på Frösön i Jämtland. Hon designar 
egna mönster och kviltar utifrån idéer som 
dyker upp genom upplevelser och kreativa 
möten. Margreth har ställt ut både i Sve-
rige och utomlands och vi har nöjet att se 
hennes utställning på Sunderby folkhög-
skola. Se även Quiltstudio 22. 
http://quiltbloggen.blogspot.se/

Sy en stol, 6 tim, 1000 kr
söndag 
Kasta loss och våga! På den här kursen 
glömmer vi allt vad mallar heter och utgår 
från en enkel skiss när vi syr stolar ur olika 
perspektiv. Du ritar själv eller använder 
någon av mina skisser. Svårighetsgrad: 
medel

Bilder på tyg, 3 tim, 500 kr
lördag fm
Kom och lär dig att överföra bilder och text 
på tyg. En enkel teknik där du använder 
Image transfer medium. Bilder och text lyf-
ter din quilts uttryck i sitt eget sammanhang 
eller i samklang med andra block. Du kan 
också bearbeta din bild med broderi. Svå-
righetsgrad: enkel. Ingen symaskin.

Kursledare Karin Wiklund
Karin har hållit på med lapptäcksteknik, 
som det heter, redan på 70-talet. Hon 
brinner för kviltning och sätter gärna ihop 
varierande material, egna mönster och fär-
ger. Kombinerar olika tekniker och gärna 
återvinner material till perfekta färgsam-
mansättningar. Hon syr gärna hemma eller 
i grupp och har tidigare varit kursledare. 
Karin har tidigare varit presenterad med 
bl a några trevliga väskor i vår tidning. 
Anmäl dig gärna till vår grundkurs med 
Karin som garanterat blir en glad och po-
sitiv dag.

Lek med kvadrater och flygande gäss, 
6 tim, 1000 kr
söndag eller måndag
Det här är en grundkurs för dig som ald-
rig tidigare varit i kontakt med kviltning. 
Lär dig använda skärredskapen, linjalerna 
och få en inblick i vad kviltning innebär. 
Du får sy några enklare alster och allt du 
behöver för att komma igång finns på 
plats. Startkit köps på plats 80 kr. 

Kursledare Eva Åkerman
Eva har hållit på med handarbete i hela 
sitt liv, men de sista tio åren mest lapptek-
nik och klädsömnad. Hon tycker att det är 
kul att lära ut tekniker hon själv fastnar för. 
Under hösten har hon haft en nybörjarkurs 
i lappteknik på ABF och i sommar ska hon 
vara med och leda en lappteknikkurs på 
Gotland. Har ni frågor så mejla gärna 
eva.akerman@xindi.se

Mini-mosaikblock, 6 tim, 1000 kr
söndag
Kursen bygger på Paula Doyles Mini Mo-
saic Quilts. Ni får lära er grunderna för att 
använda hennes teknik att sy ”mini tiles” 
tiles = kakelplattor och sedan sätta ihop 
dessa till mönster. Under en dag får ni sy 
ett block, som i sin tur består av fyra 6”x6”-
block, som kan sättas ihop till en kudde, 
eller en väskfront. Man behöver ett rutnät, 
som kommer att finnas till försäljning för ca 
60 kronor/deltagare. Viktigt för slutresulta-
tet är att ni har en maskin med en1/4”-fot 
eller motsvarade inställning av nålen. 
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Happy Village, 6 tim, 1000 kr
måndag
En fritt skapande kurs där du använder 
olika sorters tyger, som klistras på ett un-
derlag och sedan täcks med nät. Man kan 
sy på maskin, handsy och brodera. Kursen 
passar både erfarna quiltare och de som 
aldrig har sytt. Resultatet blir en mycket 
personlig bild med oändliga variationer.
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Behöver du hyra symaskin 
till kurs på årsmötet 2016 kontakta 
sybutiken Pastellen, Kerstin Andersson.
Tel: 026-51 85 05 Mobil: 070-753 00 30

Anmälan till studiebesök 
endast för medlemmar
Ange med kryss om du önskar delta: q
Studiebesök Laila/Kerstin, kl 14.45 
Kostnadsfritt
Om du önskar delta vid studiebesöket vid Norr-
bottensteatern på fredag kl 12.30 mailar du 
ann@rikstacket.se eller 070-3670540. 
100 kr betalas kontant före besöket. 

Sätt kryss för de kurs/kurser du önskar delta på. Om din kurs är fullbokad kontaktar vi dig för presentation av lediga alternativ. 
Anmäl dig via nätet 
www.sunderby.fhsk.se 
under fliken Utbildningar/korta kurser och uppdrag/Sunderby Craft Week eller maila till 
helenalof@sunderby.fhsk.se 
eller skicka blanketten till Sunderby Folkhögskola, Konferens, Kråkbergsvägen 7, 954 42 S. Sunderbyn

Namn v.g. texta:.....................................................................................................................

Tel:................................................................ Mail:................................................................

Mosaikkurs, fre–lö 

Minne av sommaren och snart..., fre–lö 

Ny twist på traditionellt block, fre–lö 

Afrikansk batik, fre fm och lö fm

Textila experiment, fr em 

Bilder på tyg, lö fm 

Stämpeltryck, lö em 

Enkel färglära, lö fm 

Färga/återbruka, lö fm 

Textila experiment, lö em 

Restfest, sö 

I den spanske konstnärens Miros..., sö 

Minimosaikblock, sö 

Sy en stol, sö 

Maskinkviltning med övermatning, sö 

Lek med kvadrater ….grundkurs, sö 

Shibori, sö 

Måla med tyg/garn, sö fm 

Textila experiment, sö em

Enkel färglära, sö fm

Hexis, må

Happy Village, må

Råkantsapplikationer med frihands...., må

Lek med kvadrater ….grundkurs, må

Färga/återbruka, må fm

Textila experiment, må em

Stämpeltryck, må em

Afrikansk batik, må fm, ti fm

Handapplikation, ti

Måla med symaskin och chiffong, ti

Vilda gäss i cirkel, ti

Färga/återbruka, ti fm

Måla med tyg/garn, ti em

Enkel färglära, ti fm

Måla med symaskin och chiffong, ons

Shibori, ons 

Måla med tyg/garn, ons fm

Textila experiment, ons em

 Lunch  Middag     Veg.alternativ  Kviltmiddag lördag
 85 kr 154 kr   endast för medlemmar, 333 kr

Fredag

Lördag

Söndag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Övrig specialkost kan du ange här:.....................................................................

 Anmälan till måltider. Sätt kryss i önskat alternativ.

Rikstäckets årsmöte
Sunderbyn  30 sep–5 okt


