
Kursens upplägg:

Fredag: Genomgång och historik kring dräktbyxor, sömnad och skinnkvalitéer. Måt-
tagning och storleksberäkning.

Lördag & söndag: Mönsterpassning, tillskärning och sömnad.
Tid: Fredag 17-21, lördag 9-17, söndag 9-15,30.

Sömnad för hand eller med skinnmaskin. I kurslokalen kommer finnas både 
skinnmaskin och vanlig symaskin. Material kommer att finnas att köpa, mönster, 
mönsterpapper, skinn, tyg, tråd. Knappar måste beställas i förväg. Deltagare kan även 
ta med eget material.

Vid anmälan är det viktigt att ange 
vilka byxor (ort, härad, socken) man 
tänkt sy på kursen samt om man 
önskar köpa material eller har eget.

Anmälan kan göras på hemsidan
www.folkdräktsmarknad.se 
Klicka på fliken Kurser och fyll i formuläret

Varmt välkoman!

Sy dräktbyxor, i skinn eller tyg
Kurs under ledning av Täpp Lars 13-15 oktober 2017 

Anmälan och frågor
Eva Landén
Utvecklare
010-242 5995 | 070-226 76 29
eva.landen@rjl.se 

Kultur och utveckling | Hemslöjd 
Utbildning och kultur
Region Jönköpings län

Kursledare: 
Täpp Lars Arnesson, www.tapplars.se
Med en rot i Värmland med sin mustiga berättartradition 
och en i Dalarna med sina hantverkstraditioner, brinner 
TäppLars för att förmedla kultur i flera former. Hans 
genuina kunnande i skinnhantverk gör honom till en 
inspirerande kursledare. Sommartid tar TäppLars emot 
intresserade på fäboden i Arvselen utanför Malung/ 
Dalarna som funnits i familjen i sex generationer. Där  
får man lära sig mjölka kor, baka bröd, buffra kor och 
getter enligt obruten tradition.

Kursinformation:
Sy och designa dina egna skinnvantar. Under en helg  
får du lära dig hur du skär till och syr vantar i skinn.  
Att dekorera vantar har lång historia och under dessa 
dagar får du möjlighet att göra inte bara varma och sköna 
vantar utan också skapa vantar med helt egen design.

Datum: 20–22 oktober 2017 
Plats: Löftadalens folkhögskola, Åsa
Kostnad: Kurs inklusive kost 2 350 kr
Kurs inklusive kost och logi två nätter 3 550 kr

Materialkostnad tillkommer om du inte har eget,  
finns att köpa vid kurstillfället.

Kursupplägg: Start fredag 20 oktober kl 17.00 –21.00 med 
paus för fika. Vi diskuterar och inspireras till designen.  
Vi väljer vilket skinn vi vill arbeta med och bestämmer 
hur vantarna ska se ut.

Lördag 21 oktober kl 9.00 –16.00 med lunch 45 min.  
Vi klipper till och börjar sy.

Söndag 22 oktober kl 9.00 –15.00 med lunch 45 min.  
Vi färdigställer vantarna under dagen.

Anmälan: Senast 13 oktober till Löftadalens folkhögskola:  
loftakonferens@regionhalland.se 
eller telefon 0340-58 18 00. 

Frågor om kursen: Marita Jönsson, tel 035-17 98 81.

Designa och sy dina egna vantar, 20–22 oktober 2017
Ett skinnhantverk från Malung

TIPS: Torsdag 19 oktober kl 18.30 till ca 20.00, ger 
Täpp Lars en föreläsning ”Skinn och päls i tid och 
otid” på Löftadalens folkhögskola.

I programserien Kalles sex liv, där Kalle Zackari 
Wahlström träffar personer som valt ett annat sätt  
att leva på, är Täpp Lars en av dessa (se program 
nummer 5 https://www.svtplay.se/video/15113656/
kalles-sex-liv/kalles-sex-liv-sasong-1-1800-talsliv?-
start=auto). Serien handlar om människor som har 
vågat bryta ett mönster och ta sig ur ekorrhjulet.

Kursen arrangeras av Kultur i Halland – Slöjd  
och Löftadalens folkhögskola i samarbete.


