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Fra Linleder’n  

Godt nytt år til alle! 

 

Nytt år og nye muligheter -  nå kan vi planlegge 

årets aktiviteter!   

 

Dere har nettopp mottatt innkalling til årsmøtet, 

som i år blir på Hadeland.  Foruten selve årsmøtet 

vil vi få innblikk i lindyrking og linbruk på Hadeland 

i tidligere tider, og vi vil også få høre om hva som 

skjer i dag. Vi synes det er viktig med hyggelig 

samvær hvor vi kan utveksle erfaringer og gleder, 

og ikke minst lære hverandre bedre å kjenne.  

Det vil bli et lite marked på årsmøtet, og hvis noen 

har ting de vil selge på markedet er det fint.  Dere 

kan melde fra til meg om det. Ved å delta på 

årsmøtet kan dere være med på å bestemme veien 

videre for Norges Linforening. Husk at det kan 

sendes saker til styret. Her kan dere ta opp saker 

dere mener bør diskuteres på årsmøtet.   

Meld dere på!   

 

Sammen med innkallingen ligger og faktura for 

medlemskapet i Linforeningen. Vi håper at dere 

betaler innen fristen. Vi valgte denne gangen å 

sende faktura til alle, og håper dette gjør det 

lettere for oss å vite hvem som fortsatt vil være 

medlem.  

 

I dette nummeret av Lin-Nytt vil dere og se 

program for turen, som i år går til Litauen og 

Latvia. Her blir mye spennende å være med på.  I 

disse landene blir det fremdeles dyrket lin og 

fremstilt fiber og stoff. Jeg tror at her blir det 

"første mann til mølla" som gjelder. Turen er 

planlagt av Anne Holen og Kathrine Bringsdal, som 

begge er godt kjent i området. Vi har plass til 30 

stk. på denne turen.  

Nå har jeg nettopp sendt 5kg spinneklar lin til  

 

Folkemuseet i Oslo. De skal ha utstillingen «I tråd 

med lin og ull» i Oslo i vinterferien. Utstillinger som 

er beregnet på at barn skal få kjennskap til lin og 

ull, fremstillingen av fibrene og tråden. Og barna 

kan få prøve selv.  Dette er viktig kulturformidling 

til barn.  

 

Flere museer både i Norge og Danmark har også 

kjøpt linfrø, så det vil bli dyrket lin på steder hvor 

folk vil se det. Dette er oppmuntrende.  

 

Det blir også drevet mye formidling rundt i 

husflidslag og andre foreninger av våre medlem-

mer. Jeg var selv nettopp i Jærsoppen, som er 

Nyttevekstforeningens avdeling på Jæren.  Det er 

fint å kunne formidle kunnskap om lin og dens 

bruk.   

Jeg vil takke alle våre medlemmer som formidler 

kunnskap om og bruk av lin, og ikke minst vask og 

stell av linprodukter.  

 

Jeg ønsker vel møtt til en hyggelig helg på 

Sysselgården på Hadeland. 
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Innkalling/Invitasjon og program for Årsmøtet i 

Norges Linforening 
 

 

Program for årsmøtet til Norges Linforening 25. og 26. mars 2017 

 

Lørdag 25.mars 

Kl. 12.00.  Velkommen!  
                   Lunsj i Sysselgården (dugurd: ferskt brød med pålegg) 

Kl. 13.30.  Foredrag «Lin i jernalderen»   

                        ved Frida Kirkevold, UiO 

Kl. 14.00.  Foredrag «Klær i viking/middelaldermiljøet»  

                        ved Allan Andersson 

Kl. 15.00.  Pause med kaffe/frukt 

Kl. 16.00.  Foredrag «Lin på Hadeland i gamle dager» og om «Dåpstradisjoner fra 

middelalder til i dag» og omvisning i dåpsmuseet alt sammen ved Ann Therese Ekeren 

Skari 

Ca. kl. 18.00. Transport til Klækken hotell                     

Kl. 20.00.  Middag på hotellet 

 

Søndag 26. mars: 

Kl. 09.00.  Besøk hos Mohair-Ull  

Mohair-Ull ligger idyllisk ved Einafjorden. Servering av kaffe og kake på stabburet; kort 

foredrag om «Lindyrking ved Einafjorden i gamle dager». Orientering om drift med 

mohairgeiter og geitene som ressurs i tilleggsnæringen og om forsøk med å dyrke og 

spinne/farge lin. Mulighet for å handle i gårdsbutikken, som bl.a. selger eget garn. 
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Kl. 11.00.  Årsmøte i Sysselgården 

Dagsorden 

1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen 

2. Godkjenning av innkallingen 

3. Årsmelding 

4. Regnskap 

5. Innkomne forslag: Styret fremmer forslag til vedtektsendringer 

6. Valg 

7. Budsjett 

8. Planer 

9. Årsmøtet avsluttes 

Valgkomiteens forslag foreligger på årsmøtet. Det må gis skriftlig melding innen fire uker om saker 

medlemmene ønsker å ta opp på møtet. Forslagene sendes Anne Holth Larsen, Ryggveien 54, 4070 

Randaberg, eller via e-post: anne.holth.larsen@gmail.com  

 

Styret fremmer forslag til følgende vedtektsendringer: 

Til §6 ÅRSMØTET 

 «Styret i NLF kaller inn til årsmøte med 6 ukers varsel» foreslås endret til «…. med 

fire ukers varsel» 

 «Det må gis skriftlig melding innen fire (4) uker før årsmøte avholdes om saker 

medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet” foreslås endret til  

«. . . senest to uker før . . .» 

 

Kl. 12.00.  Minimarked/Åpen butikk i Sysselgården. Ta du også med noe til markedet.  

Kl. 13.00.  Lunsj (suppe). 

Deretter hjemreise 

 

Priser for årsmøtearrangementene: 

Sysselgården: kr 850,- pr pers; besøk hos Mohair-Ull: kr 150,-  i alt kr 1 000,- som innbetales til 

Norges Linforenings konto 1503.10.55900 ved påmelding. 

Overnatting og middag på Klækken hotell: kr 1 495,- (enkeltrom)/kr 1 295,- (dobbeltrom). Dette gjør 

den enkelte selv opp med hotellet.  

Adkomst: 

 Tog fra Oslo S kl. 09.02 – dette er på Jaren stasjon kl. 10.15 
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 Flybuss fra Gardermoen kl. 09.20 (Askeladdenruta) – er ved Lunner rådhus kl. 09.50 

 Egen eller andres bil 

Det er ønskelig at dere oppgir hvordan dere kommer til Sysselgården, da det er nødvendig å 

organisere transport fra Jaren/Lunner og mellom de ulike stedene. 

Påmelding: Til Anne Holth Larsen, anne.holth.larsen@gmail.com eller Ryggveien 54, 4070 

Randaberg innen 8. mars.  Ønsker du enkeltrom/delt dobbeltrom/ middag eller ikke? NB! Gi også 

beskjed ved påmelding om evt. matallergier! 

 

 

Velkommen! 

 

Årsmelding for Norges Linforening 2016 
 

Styret 
Leder:      Anne Holth Larsen, Randaberg 

Kasserer:     Maigull Appelgren, Ås 

Sekretær:     Anne Sofie Brønn, Horten 

Styremedlem:     Kathrine Holmegård Bringsdal, Holum 

      Kristina Bjureke, Oslo 

 

1. varamedlem                  Anne Grete Friberg, Sandefjord   

2. varamedlem                  Unni Garsjømoen, Hurdal                                                                                

   

Revisor:     Hege Brit Ransborg 

 

Styret har i perioden hatt fem styremøter, hvorav ett i forbindelse med årsmøtet i Molde. 

Styremedlemmene utveksler i tillegg informasjon, tanker og synspunkter via e-post når dette er 

nødvendig. 

 

Aktiviteter 
I mange år har foreningens medlemmer stilt opp på Dyrsku´n i Seljord og presentert linsaken for 

titusenvis av mennesker. Etter hvert er det også blitt tradisjon at foreningens medlemmer stiller opp 

på Skudefestivalen i Skudeneshavn. I tillegg besøkes skoler, husflidslag og andre foreninger med 

presentasjon av lin.  

Det har vært holdt kurs i dyrking, beredning og spinning hos Linjentene i Våle; på Apelsvoll ble det 

arrangert beredningskurs. 

I juni gikk årets tur til destinasjoner på Østlandet med et variert program med kultur, godt håndverk 

og interessante bedrifter med lin i ulike former. På Middelaldermarkedet på Domkirkeodden i Hamar 

mailto:anne.holth.larsen@gmail.com
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møtte vi også Linjentene. 

 

Foreningen ble i 2016 opptatt som medlem i Norges Kulturvernforbund, en paraplyorganisasjon for 

organisasjoner som arbeider med historie, kulturarv og kulturminnevern.  

 

Som en fortsettelse av dyrkningsforsøket på oljelin fra 2015 ble tre sorter også dyrket i 2016 i regi av 

Anne Kjersti Uhlen ved Institutt for plantevitenskap ved NMBU.  

 

Naturfargegruppa har hatt et aktivt år med flere samlinger. Gruppas hovedfokus i 2016/17 er et 

prosjekt med hamp etter inspirasjon av Johanne Susanna Phil. Hamp skal spinnes, blekes, farges og 

veves. Ulike metallbeiser og barksorter er prøvd ut, og det pågår forsøk med bleking av hamp med 

potaske/askelut.  

 

Økonomien i 2016  
Årets regnskap viser driftsunderskudd. Dette forklares av en redusert inntekt fra medlemskontingent 

og mindre inntekter av salg enn de forgående årene. 

 
Hjemmesidene  
Som tidligere er hjemmesidene en verdifull kontakt utad for foreningen. Her legges det også ut 

informasjon til alle medlemmene. Det er ønskelig at flere melder inn stoff som kan legges ut! 

For tiden arbeides det med redigering og oppdatering av siden. 

Naturfargegruppa har fått egen fane og er i gang med å legge ut nyttig stoff her. 

Ansvarlig for hjemmesidene er nå Kristina Bjureke. 

 

Medlemmer 
Medlemsregisteret er et viktig verktøy for foreningen. Det gjøres nå et godt stykke arbeid for å 

ajourføre registeret. Anne Grete Friberg er satt på som ansvarlig.  

I løpet av 2016 er medlemmer som ikke har betalt kontingent strøket av listen. Disse får nå heller 

ikke tilsendt Lin-Nytt. Etter denne gjennomgangen har foreningen 154 betalende medlemmer. 

 

 

 

 
  

Linfrø, både fiber og oljelin, såpespon og 

brødposer vil bli å få kjøpt på årsmøtet 

eller ved henvendelse til  

Kathrine H. Bringsdal, Tlf.416 28 189  

mail: kathrine.bringsdal@outlook.com 
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LINTUR TIL LITAUEN OG LATVIA 

 30.mai – 4.juni 2017 
 

Tirsdag 30.mai 
Kl. 11.10.  Avreise fra Gardermoen    

Kl. 14.00.  Ankomst Vilnius                   

                   Buss til hotellet. Vi går i Gamlebyen; lunsj eller noe å spise på egen 

       hånd. 

Kl. 20.00.  Middag på hotellet 

 

Onsdag 31.mai 
Kl. 08.30:  Avreise med buss til Panevezys 

Kl. 10.45:  Besøk på linveveri 

 

Lunsj, til hotellet 

Programmet er ikke helt i boks 

 

Torsdag 1.juni 
Kl. 08.30.  Avreise til Upytè 

Kl. 09.00.  Uptyè Experimental Station 

Kl. 11.00.  Besøk på Linmuseet 

 Lunsj 

Kl. 13.30.  Besøk på kultursenteret «Tradiciniu Amatu Centras» 

                Her lager vi et opplegg med forskjellige opplevelser 

 

Tilbake til hotell i Panevezys 

 

Ca. Kl.  20.00.  Middag 

 

Fredag 2.juni 
Kl. 09.00.  Utsjekking, avreise til Riga (ca. 18 mil) 

 

Lørdag 3.juni 
Kl. 08.15. Avreise med buss til Markedsplassen utenfor Riga 

Her er dere så lenge dere vil, og reiser tilbake til byen når det passer dere. Det finnes busser 

og drosjer, og det er rett utenfor byen. Det finnes mat på markedsplassen, eller dere kan 

spise inne i byen. 
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Middag i Middelalder-kjelleren på kvelden 

 

Søndag 4.juni 
Buss til flyplassen 

Kl. 12.50. Avreise med Baltic Air til Oslo 

 

Påmelding til Kathrine, e-post: kathrine.bringsdal@outlook.com 

Eller på telefon: 416 28 189 innen 10.mars.  

 

Innbetaling av NOK 3 000,- ved påmelding til kontonummer 2801 46 32486. Turen koster 

totalt NOK 9 000 (enkeltrom), NOK 7 800 per person i dobbeltrom. Restsummen betales 

senest 1. april. 

Vi tar forbehold om tidspunkter og rokkeringer i programmet og ev. små prisforandringer, da 

vi ikke har alt klart ennå. 
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Norges linforening gratulerer Sveinung Danielsen og 

Anne Holth Larsen 

Sveinung Danielsen ble den 4. desember 2016 tildelt Kongens fortjenestemedalje for lang og tro 

tjeneste, for sitt arbeide for barn og unge. Den ble overrakt av ordfører Bjørn Ole Gleditsch etter en 

"Lys i mørke"-konsert i Sandar Kirke i Sandefjord, der Sveinung i mange år har vært kateket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveinung er en entusiastisk, engasjert og dyktig formidler og har også hatt mange skoleklasser 

hjemme hos seg til brødbaking og linberedning. 

 

Dagen etter, den 5. desember 2016 ble Anne Holth 

Larsen tildelt Norges Husflidslag sin utmerkelse: 

Hedersnål i gull. Vi klipper fra uttalelsen: «Anne har 

nedlagt et særlig fortjenestefullt arbeid for fremme av 

godt husflidsarbeid.  

 

Hun var med på å starte Randaberg Husflidslag i 1989, var 

med i Rogaland Husflidslag sitt styre i mange år. Hun har 

vist et stort engasjement for flere teknikker og materialer 

og deler gjerne sin kunnskap med seg.»  

Vi i Norges Linforening gleder oss med Sveinung og Anne 

for de velfortjente utmerkelsene! 

  

SVEINUNG DANIELSEN (T.V.) OG ORDFØRER BJØRN OLE GLEDITSCH (T. H.) 

ANNE HOLTH LARSEN 



 

  Lin-Nytt 2017 (27) 1 

 

 

10 

 

Barneklær i lin   www.minilin.no 

Tekst og foto: Anne Holth Larsen      

 I slutten av november kom det en hyggelig e-post til Norges Linforening i min mailboks.  

Det var fra Nina og Trine, som driver et firma som heter Minilin AS. 

De selger barneklær i lin vesentlig på nett, men også fra et fotoatelier i Stavanger.  

Dette var interessant, og jeg gikk inn på siden. Det gikk ikke 

lang tid før jeg hadde kjøpt en kjole til et av mine barnebarn.  

Den kom i postkassen etter et par dager og er så fin!  Hun selv 

trives godt i kjolen ser det ut til. 

Jeg har nå hatt et møte med de to unge damene - Nina 

Stensland Schiager, 30 år og lærer og Trine Stensland 28, 

ergoterapeut.  De er søstre og vokste opp i et hjem hvor de 

fikk lære å sy samt mange andre håndverk.  

 Nå ønsket de å gjøre noe sammen.  Begge er glade i naturlige 

materialer og liker godt å sy.  De hadde oppdaget linets gode 

egenskaper og ville gjerne skape noe av lin. Det endte med 

barneklær i lin.  

Trine hadde med sitt barn til fotograf Hjelm for fotografering.  

Barnet var kledd i hjemmesydde klær i lin.  Fotografen ble begeistret over klærne og det fine 

FRA WWW.MINLIN.NO 

http://www.minilin.no/
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uttrykket i linet.  Det endte med et samarbeid.  Fotograf Hjelm tar alle de fine bildene vi ser på 

nettsiden deres.   

 Allergier i barndommen gjorde at de synes det er viktig at det er naturlige materialer.  De er flinke til 

å sy og designer modellene selv. 

Modellene er enkle og fremhever linets 

fine struktur.   

De orienterte seg om hvor lin ble dyrket 

og vevet, og landet i Litauen.  Der har 

de nå samarbeid med en familiebedrift 

med noen ansatte. Denne bedriften blir 

drevet av mor og datter, og der blir 

plaggene sydd. 

Nå har de holdt på i omtrent et år og er 

fornøyde med utviklingen.  De selger 

barneklær til hele landet og også til 

utlandet. Markedsføringen går på 

nettet via sosiale medier. Som de selv 

sier, vet de ikke om noen andre som 

selger barneklær i lin.   

De har god hjelp av ektemennene, 

henholdsvis jurist og regnskapsfører.   

Hipp hurra for to flotte unge damer! 

 

Gå inn på nettsiden (www.minilin.no) 

og se på de flotte klærne!  

 

.   

 

.  

 

 

 

  

FRA WWW.MINLIN.NO 

http://www.minilin.no/
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Skjortas Dag i Beia Mare 

nordvest i Romania i 2014 

Tekst og foto: Kathrine Holmegård Bringsdal 

Tidligere husflidskonsulent i Telemark laget i 

2014 en tur til Baia Mare i Romania. Vi besøkte 

første søndag et frilandsmuseum hvor de 

feiret: Skjortas dag.  

Over hele museet hang det gamle skjorter på 

snorer. Trur de hadde tatt fram alt de hadde. 

Her kunne vi gå rundt å fotografere og studere 

alle spennende detaljer. De gamle skjortene 

var i lin eller hamp, men de yngste var i 

bomull. Romania har tidligere hatt masse 

dyrking av hamp og lin. I dag var det som i 

Norge og de hadde ikke lov til å dyrke hamp. 

 

For meg som gjennom mange år 

har arbeidet med drakter her 

hjemme var det en gullgruve. Der 

var masse broderi i hvit og kulørt, 

men også forskjellige folder og 

rynker. 
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Kan ikke tenke meg at et norsk museum ville henge opp alle gamle skjorter på snorer, men 

spennende var det. 

 

* 

Hvordan finne lin av toppkvalitet i utlandet 
Tekst: Hanne Gjendem        

Vi i linforeningen blir ofte spurt om vi vet hvor en kan få tak i lin av topp kvalitet.  Man ønsker kanskje 

å kjøpe lin, eller har lyst til å besøke en fabrikk. Når vi planlegger våre linturer legger vi vekt på å 

finne kvalitetsorganisasjoner som vi kan besøke. 

Det er særlig én organisasjon som har vært nyttig for oss - Masters of Linen, THE EUROPEAN 

CONFEDERATION OF LINEN AND HEMP (CELC). Dette er den eneste europeiske organisasjonen som - 

i et kvalitetsperspektiv - holder oppsyn med medlemsbedriftene på alle stadier av produksjonen av 

lin og hamp, helt fra dyrking til industriell videre bearbeiding. 

 CELC er talerør for 10 000 europeiske organisasjoner og fører tilsyn med og kvalitetssikrer utvikling 

og bearbeiding av fibrene i bedriftene. 

 CELC startet i 1951 og promoterer refleksjon, markedsanalyser og samordning av industriell eller 

strategisk utvikling. De legger vekt på nytenking og konkurransedyktig industri for å fremme verdien 

av de bærekraftige fibertypene hamp og lin. 

Gjennom Textile section blir europeisk industri markedsført spesielt innen design og livsstil. Med 

Technical section og European Scientific Council, hjelper CELC medlemmene til en bærekraftig teknisk 

utvikling innen konstruksjoner eller komposittprodukter etter økologiske prinsipper.  

 

 

 

Masters of Linen® er et varemerke som man bør legge merke til. CELC sertifiserer produsenter av lin 

og garanterer dermed for kvalitet og fremragende utførelse i hele livssyklusen i linproduksjonen i 

følgende aspekter: 
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- Made in Europe, the plant thread and fabric  

- Social Responsibility & Environmental  

- Expertise & European jobs  

- Proximity, agricultural land and local textile  

- Low Carbon Footprint  

- Service  

- Excellence and Innovation 

 

Bedrifter som spinner og vever diskuterer seg frem til strenge kriterier for å ivareta topp 

kvalitetssikring av de ferdige produktene. Revisorer fra selskapene og de to sertifiserte 

organisasjonene, Centrocot-IT-BE and Centexbel, foretar årlige undersøkelser og kontroller. 
 

På hjemmesidene http://www.mastersoflinen.com/, finnes det svært mye interessant stoff om lin og 

hamp. Dersom en går inn på CELC og så på Directory, kan en søke på land, lin eller hamp og på type 

aktivitet som salg, mote, tekstil, beredning, trikotasje, spinning, vev og mye annet. 

Søker vi for eksempel på Belgia, lin og spinning, får vi opp tre organisasjoner: 

Company name Country Category Linen Hemp 

FIR BELGIUM BELGIUM 
 

X 
 

JOS VANNESTE NV BELGIUM Commerce X 
 

LAMBRECHT NV BELGIUM 
 

X 
 

Snevrer vi inn søket på spinneorganisasjoner i Belgia til bare å gjelde Fancy yarns, finner vi bare ett 

selskap som er sertifisert, Jos Vanneste NV. 

 

Company name Country Category Linen Hemp 

JOS VANNESTE NV BELGIUM Commerce X 
 

 

Navnet på organisasjonen gir oss direkte kontaktinformasjon og hjemmesiden til selskapet. På 

hjemmesiden finner vi nærmere adresse, informasjon om hvilke produkter de har, om de mottar 

besøk osv. 

Søker vi på de skandinaviske landene, får vi opp tre organisasjoner, to i Danmark - Danmarks 

Tekniske Universitet (DTU) og Novalin Wallpapers, og én i Sverige - Klässbols Linneveveri.  

Dette er bare eksempler på hvordan vi kan få informasjon om linaktiviteter i Europa. Det er masse 

annen interessant informasjon på denne hjemmesiden. 

http://www.mastersoflinen.com/
http://www.mastersoflinen.com/eng/celc/annuaires/sort:Annuaire.nom_entreprise/direction:asc
http://www.mastersoflinen.com/eng/celc/annuaires/sort:PaysAnnuaire.title/direction:asc
http://www.mastersoflinen.com/eng/celc/annuaires/sort:Annuaire.lin/direction:asc
http://www.mastersoflinen.com/eng/celc/annuaires/sort:Annuaire.chanvre/direction:asc
http://www.mastersoflinen.com/eng/celc/annuaires/sort:Annuaire.nom_entreprise/direction:asc
http://www.mastersoflinen.com/eng/celc/annuaires/sort:PaysAnnuaire.title/direction:asc
http://www.mastersoflinen.com/eng/celc/annuaires/sort:Annuaire.lin/direction:asc
http://www.mastersoflinen.com/eng/celc/annuaires/sort:Annuaire.chanvre/direction:asc
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For dem som skal reise til et land i Europa og ønsker å besøke en linorganisasjon med høy kvalitet, er 

det bare å gå inn på denne hjemmesiden og søke i vei!!! 

Lykke til. 

      

    

 

 

 

Vaskeklut i lin. 
 

Tekst og foto: Anne Holth Larsen 

 

Legg opp 65 m.   

 

1. pinne 

Ta første maske løs av, strikk en rett og en vrang.  

Deretter strikkes *3 rett 1 vrang* til det gjenstår 2 m. Strikk 

disse rett.  

 

2. pinne 

Første maske vrang løs av. Så 3 rett 1 vrang pinnen ut. 

 

 

 
 

 

 

HÅNDARBEIDSHJØRNET 
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Veven lever!                                           

Tekst og foto: Gro Finnes Klev 

Aktiviteten i Sola Husflidslag må være et godt eksempel på denne påstanden. Kanskje er ditt husflidslag óg et 

sted hvor vevaktiviteten blomstrer som aldri før? 

Olaug Sola Ravndal, som leder vevgruppen, sier de er ca. 17 glade veventusiaster som møtes hver mandag. De 

har aktivitet både på formiddagen og på kvelden. Deltakerne kommer og går når det passer hver enkelt. 

Rundt det store arbeidsbordet planlegges fremdriften. Gode ideer blir drøftet og satt ut i livet. 

Da jeg gikk rundt og kikket på renningene, var der litt av hvert som ble produsert. Her var silkeskjerf, duker, 

håndklær, brikker og gulvmatter. På rennebommen holdt Målfrid på å lage renning til gulvteppe på 160 cm 

bredde. Litt av en renning! Innslaget skulle være garn fra Ledål. Blir spennende å se når det første teppet 

klippes ned. 

Hvordan klarer de å få nye medlemmer? Jeg tror nok at det gode renomméet vevgruppen etter hvert har fått 

gjør mye av jobben. 

Der er en kjerne av erfarne, dyktige vevere som bærer det hele. Samtidig er de åpne for at yngre krefter får 

slippe til. Datter til Olaug, Grete Ravndal, har vært med i vevgruppen noen år. Hun har vært flink til å reklamere 

for veving blant venner, og litt etter litt har 

der kommet yngre krefter til. Tonje 

Skovgaard Slethei kan være et godt 

eksempel. Hun fortalte at hun alltid har vært 

interessert i håndarbeid, og da var veien til 

vevstuen ikke lang. Da jeg traff henne, var 

hun i ferd med å tre en fargerik renning i 

mange rødfarger som hun mente skulle bli 

håndklær. Mille, som var kyndig veileder, var 

ikke helt sikker. Men du verden, hva kan ikke 

en renning bli til når fantasien blir sluppet fri!  

 At Mille var medhjelper, var ingen 

tilfeldighet. De erfarne hjelper de mer 

uerfarne. Slik opparbeides kunnskap som 

kommer til nytte ved neste korsveg.  Der er 

derfor ingen opptaksprøve for å begynne i  

vevgruppen. Heller ikke drives det systematisk teoriopplæring. 

Betingelsen for å få være med, er at alle må være med på 

fellesoppgavene.  

Anne Fosså har vært med i flere av aktivitetene som 

husflidslaget driver. Hun var i ferd med å sette navnet på duken 

hun var ferdig med da jeg kom i snakk med henne. Egentlig 

hadde hun bare så lyst til å veve en pute, fikk sjansen, og 

TONJE OG MILLE I VEVEN  

ANNE FOSSÅ MED FERDIG DUK 

 VEVHJØRNET 
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dermed var det gjort. Hun fortalte at hun hadde 

gått noen kurs tidligere. Så helt ukjent var ikke 

veven for henne da hun startet med puten, men det 

gav mersmak, så nå var hun godt etablert på veven. 

På Granberg, et firma som driver med beredning av 

sauefeller, kan en hente avskjær gratis. Og hva kan 

så det brukes til? Jo, ved en av vevstolene satt 

Eldbjørg og vevde ullrye. Mellom hvert ullinnslag 

hadde hun noen innslag garn. Resultat: fint teppe til 

å ha som sitteunderlag på benk ute i hagen eller 

som matte ute eller inne. 

Flere av oppskriftene er selvkomponert. Da er det 

gjerne Mille som har sittet hjemme og kost seg med 

akvarellmalingen. Ett eksempel på dette er 

silkeskjerfet som var satt opp. 

 

Oppskriften fikk jeg med. Har du lyst på et fint skjerf,  

har du sjansen nå. 

 

Silkeskjerf 

Renningslengde…………………………………………………….21,6m 

Skjebredde…………………………………………………………….0,40m 

Materialer………………Silke 60/2 

Vevskje…………………70-10   1 tr i hovel, 2 tr i tinn 

 

Renneliste:   

            224 tr  lakserød 

              28 tr  lys grå  / 35tr mellomgrå  - gjentas 5 ganger 

              28 tr lys grå 

I alt :    567 tråder 

      

 

 

 

  

RYE I ULLKLIPPE 

NEDKNYTTING 

FERDIG SKJERF 
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KURS: 

Naturfarging på cellulosefibre med Michel Garcia  
 

Den 31. juli til 4. august 2017 er vi så heldige å få Michel Garcia til kurs i plantefarging her i 

Vestfold.  

Michel Garcia som kommer fra Lauris i Frankrike er 

botaniker, kjemiker og farger.  

Han står bak organisasjonen Coleur Garance og den 

botaniske plantefargehagen i Lauris. Gjennom sitt 

engasjement har Michel Garcia har bidratt til fornyet 

interesse for plantefarging både i Frankrike og resten av 

verden.  

Michel Garcia er opptatt av å finne fram til mer 

økologiske framgangsmåter for plantefarging og deler 

generøst av sin kunnskap. En av de tingene han er 

spesielt kjent for er organiske kyper med indigo.  

På kurset vil vi komme bort i flere temaer som laging av 

egne metallbeiser, beising med jamne, gode farger for 

lin og trolig utprøving av et par lokale planter og sopp. 

To dager vies til organiske vaid og indigokyper. 

Kurset vil foregå på engelsk og passer spesielt godt for 

de som har erfaring med plantefarging på ull.   

Kurset vil bli arrangert av Tønsberg Husflidslag i 

samarbeid med Naturfargegruppa i Norges Linforening. 

Påmelding skjer til Tønsberg Husflidslag. Kurset er 

fulltegnet men det er mulig å stå på venteliste. 

              Bildene er fra Michel Garcias fargekurs i Skottland sommeren 2016 

 

Andre aktiviteter: se Norges Linforenings hjemmeside: www.norges-linforening.no 
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Ryggveien 54, 4070 Randaberg. 

Tlf. 900 30 589 

mail: anne.holth.larsen@gmail.com  

Sekretær og medredaktør Anne Sofie Brønn 

Framveien 16, 3188 Horten 

Tlf. 934 87 506 

mail: annesofiebronn@gmail.com 

Kasserer og redaktør Maigull Appelgren 

Raveien 10D 201, 1430 Ås 

tlf. 415 21 292 

mail: maigull@outlook.com 

Styremedlemmer: 

Vask og stell av lin, Salg av frø og såpespon 

Kathrine Holmegård Bringsdal 

Stovelandsveien 130, 4519 Holum 

Tlf. 416 28 189 

mail: kathrine.bringsdal@outlook.com 
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Er du interessert i å bli medlem? 

Årskontingenten er 
 

For enkeltmedlem kr 350 

Familiemedlem kr 100 

Organisasjoner/bedrifter kr 450 

 

Gå inn på Hjemmesidene våre www.norges-linforening.no og -> BLI MEDLEM 

 

Fyll ut feltene og SEND INN. 
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