
 

Mer om Kreativt verksted på Mjuklia 26.-28.sept.: 
Disse er med: 

 Anbjørg Doorman  40067240 anbjorgd@gmail.com   strikking i ny stil 

 Anne Lise Landrø 45429691 a.landroe@gmail.com   maling 

 Gunnar Sødal  90094761 guso@live.no    løvsag, sveiping 

 Magnhild Brattset 41545089  magn.brattset@postkassa.net bandvev 

 Magnhild Sandvei 40623920 magnhild.sandvei@gmail.com meksikansk fletting 

 Oddny Heimstad 95752055 oddny.heimstad@ntebb.no  retro veskesying 

 Øyvind Heimstad 95273788 oyvind.heimstad@ntebb.no  sveiping (og sveising) 

 Jostein Landrø  90162225 jostein.landroe@gmail.com   

*** 

Mye av tanken bak denne leiren er å dele ideer og erfaringer slik at flere kan få seg en artig hobby. 

I et avslappende fellesskap med god mat, trivsel og innhold. 

 

Ta gjerne direkte kontakt med den enkelte instruktør for bilder og mere info. 

Det kan være nyttig å få vite hva du bør ha med av redskaper og materialer. 

 

Påmelding sendes til Jostein. 

 

Prisene for leiren finner du etter dagsprogrammet. 

 

Her er litt om de forskjellige tilbudene:  



 

 
 
*** 
 
Magnhild S sier om meksikansk fletting:  
Denne hobbyen har blitt en lidenskap for meg. Jeg omtaler det som en MILJØHOBBY. Man fletter av aviser, ukeblader,  
varekataloger, tegneserier, teposer, kaffeposer, gavepapir for å nevne noe. Alt papir som kan rives må  tapes.  
Det er utrolig fascinerende å lage ting av unyttige ting. Du trenger relativt lite utstyr til denne flettingen.         
     
 

Gunnar har lang erfaring med løvsag-arbeid.                                                                                      
Disse dagene har han hele tre elektriske sager til disposisjon. 

 

Anbjørg har nye og fikse strikkemåter:                                                                                              
Dominostrikk, Kontstrikk og Kosteskafthekling m.m.                                                                                 
Sjal, pulsvarmere og grytekluter. 

                            

Magnhild B mener de mer avanserte mønstrene i bandvev kan bli for tidkrevende,                                                        
men smale 17.mai-band og lignende er godt innafor.                                                                                  
I alle fall skal teknikkene gjennomgås. 

 

Oddny lager vesker av gamle tekstiler, gjerne brukbare rester av gammel kunst. 

 

Øyvind er en tusenkunstner i trearbeid. Men også i metall.                                                                           
På Rennebumartnaden i sommer hadde han en hel buskap, sveisa sammen                                                                
av gamle redskaper og utrangert verktøy. 

 

Anne Lise bruker mest acryl. 



*** 

Program Kreativt verksted, måltider 
 

Mandag: 

18:00 Kveldsmat 

Senere: Selvbetjent knekkebrød og korn 

Tirsdag: 

8:00 Frokost 

10:00 Fruktpause 

12:00 Lunsj-servert 

16:00 Middag og kaffe med noe attåt 

Selvbetjent kvelds  

Onsdag: 

8:00 Frokost 

10:00 Fruktpause 

12:00 Lunsj-servert 

16:00 Middag, kaffe med noe attåt 

*** 

 

Priser:   Enkeltrom kr 2600,- 

Tomannsrom kr 2400,- pr pers 

3 eller 4 pr rom kr 2200,- pr pers  

Framlagt sengetøy (Tillegg for oppredd kr 50,-) 


