
Nyt fra Tekstilkreds Syd om vores studiekredsdag hos Marie, lørdag d. 21.8. 

 

En perfekt dag på et perfekt sted i et fantastisk sensommervejr med rare mennesker. 

Sådan var det, da vi mødtes igen til studiegruppe workshops, hvor Marie havde sørget for et utroligt dejligt 

vejr til udendørs sysler. Den skønne have var som et paradis, så rammerne var mere end i orden for de 13 

kvinder, der var mødt op til en dag i kreativitetens tegn. 

Vi lagde ud med at byde velkommen ovenpå den ufrivillige lange coronapause og var glade for at byde 

velkommen til to nye medlemmer. 

Hver studiegruppe havde arrangeret en lille workshop. 

Sonja stod for kompositionsgruppen og vi fik en grundig gennemgang af gruppens arbejde med emnet. 

Det er jo en længere proces, som udvikler sig undervejs, før det endelige mål bliver nået. Vi blev inspireret 

til både at tegne, lave en søger og lave små skitser til hjemmebrug. 

Lotte stod for strikkegruppen og gennemgik en masse fine eksempler på, hvad der er blevet lavet i gruppen; 

ponchoer, halskraver, pandebånd, möbiustørklæder mm. Vi forsøgte os med lidt forskellige 

vævestrikkeprøver. 

Hanne stod for re-design og viste mange gode muligheder for at forny tøj med effekter, kanter, syet skjorte 

af dug og nederdele med lommer mm. Nogle fik lavet en lomme/taske af afklippet bukseben. Ideer var der 

nok af. 

Marie stod for spindegruppen og viste hvordan man på en spinderok får uld til at blive til fint håndspundet 

garn. Der blev spundet af råuld og fint kartet og farvet uld. Det kræver en del øvelse og tålmodighed at 

lære, men når man først kan, er der ingen grænser for hvad man kan fremtrylle af garn. 

Lis stod for den ny-/genopstartede broderigruppe og viste mange eksempler på, hvad broderi kan bruges 

til; puder, tasker, dækkeservietter, vanter, tehætter, billeder mm. Vi fik syet forskellige sting på en lap 

hørstof og fik styr på de franske knuder. 

Vi fik selvfølgelig også et par pauser med en god sandwich og senere hjemmebagte kager til kaffen       

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang i grupperne og hvis der er nogle af jer, der har lyst til at 

komme med i en eller flere af grupperne, kan I kontakte de gruppeansvarlige. 

Her er datoer mm. for genopstart af studiegrupperne: 

Strik: Tirsdag d. 14.9. kl. 10-16   hos Anne Marie Luckmann, 26490284, amluckmann@gmail.com 

Broderi: Onsdag d. 22.9. kl. 11-14  hos Susanne Diehl, 29463424, susandi.sd@gmail.com 

Spinding: Mandag d. 4.10. kl. 10-16  hos Marie Didriksen, 30951180, skovly.didriksen@privat.dk 

Re-design: Torsdag d. 7.10. kl. 18-21.30   på syværkstedet, Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

Komposition: Tirsdag d. 12.10. kl. 9.30-14  hos Ellen Qvortrup, 40987567, ellenqvortrup@gmail.com 

Ansvarlige for grupperne er: 

mailto:skovly.didriksen@privat.dk
mailto:ellenqvortrup@gmail.com


Strik: Grethe Petersen, 26490284, erikpe@moltrup-sogn.dk 

Broderi: Susanne Diehl, 29463424, susansi.sd@gmail.com 

 Lis Pedersen, 23323268, mini.cd@hotmail.com 

Spinding: Marie Didriksen, 30951180, skovly.didriksen@privat.dk 

Re-design: Anne Marie Luckmann, 26490284, amluckmann@gmail.com 

Komposition: Ellen Qvortrup, 40987567, ellenqvortrup@gmail.com 

 

I bestyrelsen arbejder vi på at få de sidste brikker på plads til efterår/vinter programmet. 

Det kommer på hjemmesiden og i nyhedsbrev til medlemmer, så snart det er klar. 

På gensyn       

Grethe Petersen   

formand 
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