
PRAKTISK INFORMATION:

I Salen på tredje sal � nder I de mange farverige stande, hvor forlag, foreninger og 
forhandlere præsenterer deres tekstile produktioner.

I foyeren � nder I Speakers’ Corner og bloggernes hjørne.

I det tekstile værksted vil der hele dagen være åbnet for afprøvning af nye ideer under 
ledelse af erfarne kunsthåndværkere.

De � re workshops A, B, C og D, præsenteret på side 3 her i � yeren, kræver tilmelding og 
forudbetaling. Hver workshop koster 100,- kr., som også inkluderer entré til de øvrige 
aktiviteter. Workshopbilletter købes på nettet via www.enkeltbillet.dk

Økonomi:
Booking af stande sker via mail til Dorte Kamp på dkruse@k� .kk.dk, som derefter frem-
sender aftale.
Standlejen udgør 300,- kr. der betales via Nordea: 2149 0723948444
Tilmelding og betaling senest 6. september 2013.

Tilmelding til workshop (100,- kr.) sker via www.enkeltbillet.dk eller ved indgangen.

Entrébilletter uden workshopdeltagelse koster 30,- kr. Bestil via www.enkeltbillet.dk eller 
ved indgangen.

Sted og info.:
BIBLIOTEKET, Rentermestervej 76, 2400 København NV
www.bibliotek.kk.dk/bib, http://tekstildag.blogspot.dk/

ÅBENT ARBEJDENDE VÆRKSTED

Her kan du snuse til teknikker og materialer og få en snak med de arbejdende kunst-
håndværkere.

Filt
Filtegruppen under Hovedstadens Hus� id v. Marie-Ann Petersen vil vise hvordan man 
kan arbejde med � lt, samt afholde en workshop hvor der er mulighed for at prøve enkle 
� lteteknikker som fx. blomster og mobiltasker. Samtidig vil de udstille individuelle værker.

Patchwork
Kombination af skønne mønstre på kryds og tværs til dit helt eget personlige udtryk.
Susanne Stengade vil vise egne arbejder og demonstrere forskellige patchworkteknikker. 
Samtidig vil du få mulighed for selv at afprøve nogle forskellige metoder.

Tekstiltryk med rammer
Spændende tryk med silketryksrammer. Samantha Bombaci viser nogle gode kombina-
tioner af tryk og farver og du kan snuse til forskellige måder at bruge rammerne på. Der er 
mulighed for at afprøve nogle teknikker på fx en mulepose.

Lørdag den 28. sep. 2013 kl. 10-15

BIBLIOTEKET

Rentemestervej 76

2400 København NV

www.bibliotek.kk.dk/bib



Så kommer dagen endelig hvor du kan svælge i de dejligste og skønneste og mest 
lækre tekstile bøger fra danske kunsthåndværkere, forlag og foreninger. 
Det er dagen hvor du kan kaste dig ud i den ene kreative inspirerende workshop efter 
den anden. Det er dagen hvor du kan networke med alle de andre tekstilnørder.
Er du blogger så kom og vis os din kreative blog. Er du ikke blogger så kom og se 
hvorfor du skal i gang med at blogge.
Dagen byder også på fascinerende fortællinger om spændende liv med tekstiler.

Dagens program: Kl:
Den Tekstile Bog- og Blogdag åbner 10:00
Stande og åbent arbejdende værksted  10:00-15:00

Speakers’ Corner – causerier om tekstile lidenskaber:
 Katrine Wohllebe -  Goodlifeknitting 10:30-11:00
 – om strikning i pigeklubben i Aldersrogade

 Catharina Oksen -  Tekstil og tradition i 1403 11:30-12:00
  - tekstilarkæologi 

 Fil Bleu -  Min skrædder i Ouagadougou 12:30-13:00
 -  bæredygtig tekstilproduktion

           Eva mm Engelhardt  -  Broderi, street art og installation         13:30-14:00
 - hvordan materialer bestemmer og forvirrer

Workshops med forhåndstilmelding og betaling
 A. Mega Tylsbroderi – Tine Wessel 10:30-12:30

 B. Monsterhækling – Maja Hansen 10:30-12:30

 C. Strukturer i strik - Katrine Wohllebe 13:00-15:00

 D. Skulpturelle smykker - Erikka Bahnsen 13:00-15:00

Stande og værksteder lukker 15:00
Afslutningsevent surprise 15:00-15:30

A. Mega Tylsbroderi – Tine Wessel 10:30-12:30
På denne workshop afprøver vi de gamle tylsbroderi-teknikker i mega format. 
Vi starter med en lille intro til tylsbroderiet – dets teknikker og en præsentation af de 
materialer tylsbroderi normalt sys i. På kylllingenet syr vi blomstermotiver i stort format. 
Vi syr forskellige tylsgrunde i stoppesting, kastesting, bagsting og vævesting. Det er 
alle teknikker der hurtigt kan læres, hvis du ikke kender stingene i forvejen. Påregn 
materialeudgifter.

WORKSHOP

B. Monsterhækling – Maja Hansen 10:30-12:30
Lær at hækle søde og skræmmende monstre i denne workshop. Monstrene er lette at 
hækle og egner sig særligt til nybegyndere, men øvede er også velkomne. 
Kort introduktion til hækleteknikker, samt tips og tricks til at opbygge sine � gurer og 
� nde på hækleopskrifter. De mindste monstre tager 1-2 timer at hækle. Der vil blive 
omdelt opskrifter, så man selv kan hækle færdigt derhjemme. 
Materialer: Der kan købes garnrester og lånes hæklenåle, men du er også velkommen 
til selv at tage materialer med. Desuden har Maja nogle af sine bøger med, der vil 
kunne købes.

C. Strukturer i strik - Katrine Wohllebe 13:00-15:00
Nemme men spændende strukturer. Her skal vi arbejde med to varianter af plisséstrik, 
to varianter af vendbare snoninger og to varianter af vævestrik. Der kræves et vist 
kendskab til strik. 
Der udleveres et kompendium (30,- kr.), så man kan arbejde videre på egen hånd. 
Materialer: Medbring gerne egne garner og strikkepinde.

D. Skulpturelle smykker, tekstil blandform  - Erikka Bahnsen 13:00-15:00
Lær at se mulighederne i et hvilket som helst materiale. Med materialet som udgangs-
punkt skaber vi originale, � nurlige skulpturelle smykkeobjekter. Vi skal lege med form og 
tekstur og se muligheder i materialerne på en ny måde.
Se eksempler på tekstil blandform. Få � ngrene i materialerne og skab et skulpturelt 
smykke ud fra diverse genbrugsmaterialer. Der er et godt udvalg af materialer, fx tekstil, 
træ, plexiglas og metal, som kan købes, men tag gerne egne materialer med. Det kræver 
ingen særlige forudsætninger at deltage i workshoppen.

Kender du BIBLIOTEKETs værksteder?
Tekstil - Grafi k - Serigraf - Keramik - Maleri - Kurser

Læs på: facebook.com/biblioteketrentemestervej
eller på www.bibliotek.kk.dk/bib

Rentemestervej 76, 2400 København NV




