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Hvad
På Emilielunden har vi fokus på det gode håndværk på et højt niveau og kærlighed til  håndarbejdet.
Men også på samværet og relationerne deltagerne imellem. Da tryghed, fællesskab, engagement og dynamik er 
den bedste grobund for kreativ udfoldelse. 
Og selvfølgelig at fremme interessen for håndens arbejde, og ved hjælp af samarbejde med alle de dygtige hånd-
værkere og designere vi har i Danmark, at sprede budskabet om vigtigheden af fastholdelse af de kreative fag i 
vores hverdag.

Du kan lære at lave mode-, og arbejdstegninger, sy, tilskære & drapere, trykke og brodere. Med et forløb på Emi-
lielunden får du mulighed for at fordybe dig i den kreative og tekstile verden.
På det faglige niveau du behersker.
Og  se dine ideer og ønsker udvikle sig til spændende beklædning. Ved hjælp af nogle af de dygtigste , engagere-
de og inspirerende formidlere indenfor deres fagområde.

Vi tilbyder dag- og weekendkurser samt foredrag og konferencer, med forskellige temaer indenfor det tekstile 
område. 
Skoles vision er at skabe et dynamisk og kreativt lærings- og arbejdsmiljø med undervisning af høj faglig kvalitet 
med mulighed for faglig fordybelse.
Udover at fordybe dig i mode, beklædningsformgivning og tekstildesign, vil du forhåbentlig opleve en behagelig 
atmosfære med ro til inspiration og eftertænksomhed. 
For at tilgodese den enkelte kursist bedst muligt optages max. 8 - 10 på hvert hold.

Hvem
Siden foråret 2003 har skolen været drevet af Charlotte Wiegand.
Charlotte er uddannet beklædningsformgiver og har tidligere undervist på Tekstilskolen i Holte, Teknisk skole i 
Ishøj og Håndarbejdets Fremmes Seminarium i København.
I 2010 blev der stiftet en forening og bestyrelse, og Kursuscenter Emilielunden blev en realitet fra 2011.
Skolen drives under loven om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, og den daglige leder er Charlotte 
Wiegand.
Sideløbende designer og fremstiller Charlotte kvindebeklædning bl.a brude- og selskabstøj. 
Charlotte er medlem af Skrædderlauget.

Hvor
På Østmøn i skønne naturomgivelser, ca. 2 km fra vandet og tæt på Nordfeld Gods, finder du en ældre og næn-
somt renoveret landejendom. Ejendommen danner sammen med øens smukke natur en inspirerende ramme om 
skolen. 
Siden februar 2012 har vi også afholdt kurser i København.
Det foregår på Håndarbejdets Fremmes Seminarium - Frederiksborggade 32 , 1. sal - 1360 Kbh. K
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Faciliteter
Undervisningen foregår i velindrettede lokaler der rummer alle relevante maskiner og materialer. Moderne 
symaskiner, overlockere, fixer- og damppresse, knapmaskine, tilskærerborde mm..
Som kursist er du selvfølgelig velkommen til at benytte dig af skolens samling af diverse sy-, tilskærer- samt mode- 
og tekstilbøger, bl.a. modemagazinet Collezioni og tilskærerbladet Rundshau. Desuden råder skolen over en 
syprøvebank der kan være af stor nytte, enten i undervisningen eller i dit selvstudie.

Kursusemner
Fordi skolen er en lille og fleksibel skole, har vi – alt efter mode og efterspørgsel – mulighed for hurtig tema-
fornyelse. Derfor vil der ofte være flere kurser end dem der fremgår af brochuren. Hvis nogen ønsker kurser
indenfor særlige områder, er der også mulighed for at imødekomme dette.
I ferier tilbyder vi særlige temakurser, og en gang om året arrangerer vi en studietur til udlandet, med relevante 
virksomheds- og forretningsbesøg. Vi opsøger også museer og kulturelle begivenheder.

Overnatning
I forbindelse med weekendkurser er der mulighed for indkvartering i dejlige, enkelt eller dobbeltværelser, hvor 
badeværelse, tekøkken samt opholdsstue er til din rådighed. Prisen er 200,- per overnatning (med mindre det 
allerede er inkluderet i kursusprisen. Se under de enkelte kurser).

Tilmelding
For at tilmelde dig et hold har du følgende muligheder:
1) betaling via check.
2) overførsel af beløbet til vores konto i Møns Bank Reg. 6140 Kontonr. 0001037843
Husk at angive holdnummer, navn, mailadresse og telefonnummer. Din tilmelding er først gældende når vi har
registreret din indbetaling. Det er muligt at betale kursusafgiften over f.eks. to rater. Kontakt skolen for en aftale.
Hvis du intet hører fra os, er du automatisk optaget på det ønskede hold, og du vil først en uge før kursusstart
blive kontaktet med oplysninger om hvad du skal medbringe på kurset.
Skulle holdet allerede være overtegnet, kontakter vi dig så snart vi har registreret din indbetaling. 
Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende.

Syning og tilskæring
- vil du lære det gode håndværk?
Kurser ved Charlotte Wiegand
Intensive, lærerige og inspirerende kurser hvor du kan fordybe dig, og 
har tid til at udvikle dine ideer. Og give syningen, tilskæringen og dine 
produkter den fulde opmærksomhed. Og selvfølgelig nyde samværet 
sammen med andre syinteresserede. Som brænder for præcis det 
samme som dig.
Om du er øvet eller nybegynder, har kendskab til syning og tilskæring, 
eller om det er helt nyt for dig, vil du kunne finde rum og mulighed for 
at arbejde med præcis det du ønsker. Undervisningen er individuel, og 
tager udgangspunkt i det faglige niveau du behersker.
 
Under kyndig vejledning, hvor der også tages højde for snit, form, 
design, presning, indlægsmaterialer, tilretning og de gode hånd-
værksmæssige principper.
Og med stor glæde og kærlighed til håndværket.
Du vil have mulighed for at arbejde med egne grundforme. Jeg har 
udviklet en teknik, så det er muligt for alle at komme I gang. Og man 
vil derfor ganske hurtigt kunne komme I gang med at designe sine 
egne modeler.
Derudover kan du bruge min “opskriftsbog”. Hvor du med udgang-
spunkt I din egen grundform, kan arbejde videre med mine designs.
Og ydermere vil du få udleveret et mindre tilskæringskompendie du 
kan bruge.

Som en af de eneste skoler tilbyder vi muligheden for at bytte en dag, hvis du er forhindret. Dog forudsat at der
er plads på et andet hold. Derudover er det også tilladt at overføre en sydag til næste sæson, hvis man er tilmeldt 
et hold den kommende sæson. Disse muligheder vil give dig fuldt udbytte af dit kursus.
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Ugehold på Møn:

Hold 1    Mandage  9.30 - 13.30
Hold 2    Mandage  14 - 18
Hold 3    Tirsdage    10 - 14
Hold 4    Tirsdage   17 - 21
Hold 5    Onsdage   10 - 14
Hold 6    Onsdage   17 - 21

Syning, tryk og frihåndsbroderi

Undervisere: Charlotte Wiegand, Karen Marie Dehn og Mette Back

Uge 7, 7.-12. februar 2014 for hele workshoppen, 7.-9. februar 2014 for broderi- og tryk-workshop.

Fredag d. 7/2-2014 starter vi på et fantastisk spændende kursus hvor vi skal arbejde med at sy, trykke og brodere 
på beklædning. Kurset henvender sig til dig der gerne vil fordybe dig i tilskæring, syning, tekstiltryk og broderi 
universet, og har lyst til at arbejde med et personligt og unikt udtryk.

Du har mulighed for at lære nye spændende teknikker til dekoration på beklædning, en masse om tekstiltryk og 
frihåndsbroderi, og for at arbejde kreativt med beklædning. Men der er også mulighed for at fordybe dig i tekstil-
tryk og broderi universet ved kun at deltage i 2 ½ dages workshop, og sammen med andre tekstil-elskende og 
suge til dig af vores viden og ekspertise (se nærmere nedenfor).

Workshop med broderi og tryk vil være fredag (fra 17.00) til søndag.

For dem som vælger hele pakken, alle dage, vil man ud over tryk & broderi workshoppen, også få tre intensive 
& inspirerende dage med fokus på tilskæring, mønsterkonstruktion, drapering og syning. Vi skal arbejde med 
hvordan man omsætter et billede/tegning til et mønster, og tager højde for snit, form, design og valg af material-
er. Derudover skal vi selvfølgelig også arbejde med tilretning, syteknikker og indlægsmateriale mm. Undervisnin-
gen tilrettelægges individuelt, og der er mulighed for at arbejde med præcis det du ønsker.

Hold 7    Lørdags-hold  15/2 - 8/3 - 5/4 og 26/4  - kl. 9.30 til 16.30           Pris: 1630,-

Pris: 2175,- for hold 1 - 6

Alle ugeholdene starter i uge 6 og varer til og 
med uge 16 , undtagen uge 7!

Længere kurser på Møn:

10. - 12. februar i forbindelse med broderi/tryk kurset - se info under det kursus.

Fredag den 14/3  kl. 17 - 21, lørdag den 15/3 kl. 9.30 - 16.30 og søndag den 16/3 kl. 9.30 - 16.30
Pris: 1475,-  som er inkl. overnatning (for dem der har brug for det), dejlig suppe & hjemmebagt brød fredag aften.
Overnatningen foregår i dejlige værelser, enkelt eller dobbelt. Og her er køkken og opholdsrum du kan benytte. 
Ligesom du selvfølgelig kan benytte værkstedet udenfor undervisningen.
Du skal selv sørge for mad de andre dage. Men lørdag aften tager vi ud og spiser fælles, for dem der gerne vil.

Torsdag den 15/5  kl. 17 - 21, fredag 16/5  kl. 9.30 - 16.30, lørdag 17/5  kl. 9.30 - 16.30, søndag 18/5  kl. 9.30 - 16.30
Pris:  2050,- (samme indhold som ovenfor)
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Ugehold i København:

Hold 8    Lørdage 8/2 - 1/3 - 22/3 og 12/4
Hold 9    Søndage 9/2 - 2/3 - 23/3 og 13/4

Hver gang fra kl. 9.30-16.30
Pris: 1975,-
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Tylsbroderi

Fredag d. 4. april kl. 17 - 21
Lørdag d. 5. april kl. 10 - 16
Søndag d. 6. april kl. 10 - 16

Pris: 1475,- inkl. overnatning og 
dejlig suppe fredag aften.

Underviser: Fernanda Mendonça

3 spændende dage hvor du vil 
lære at håndlave smukke og ele-
gante blonder med henblik på at 
fremstille din egen blondekrave.

På billedet ses en detalje fra en 
guitarrem fremstillet af Fernanda 
Mendonça for Rose Eken.

For at optimere hvad vi kan nå på tryk/broderi workshoppen, arbejder vi med nogle færdige motiver og møns-
tre lige til at gå til. Du kan sætte dit eget præg via måden det bruges, hvilke farver det trykkes i og hvordan du 
f.eks. broderer videre på det. Der vil dog være mulighed for at arbejde med egne mønstre/motiver hvis der gives 
besked om dette i god tid.

Vi starter fredag d. 7/2- kl. 17.00 med en fælles introduktion til kurset. Herefter bliver der forskellige hold opde-
linger: nogen starter med at tilskære, nogen starter på tryk holdet og et sidste hold starter med intro til broderi, 
hvorefter man roterer på holdende de efterfølgende dage. Dagene kører fra 9.30 – 16.30, hvorefter det vil være 
muligt at arbejde videre i værkstederne på egen hånd.

Der vil blive serveret dejlig frokost hver dag. Du vil selvfølgelig kunne overnatte på vores værelser uden ekstra 
beregning (medbring selv sengetøj samt håndklæder), og benytte thekøkken samt værkstedet om aftenen. Hvis 
du overnatter, skal du selv sørge for morgenmad samt aftensmad. Her er 4 dobbelt og 2 enkeltværelser, som 
reserveres efter først til mølle princippet. Dog vil dem der er tilmeldt hele sommerkurset have førsteret. Hvis alle 
værelserne er besat kan vi henvise til Bed & Breakfast i nærheden.

Tryk og broderi workshop:
Fredag den 7/2 kl. 17-21, Lørdag den 8/2 kl. 9.30-16.30, Søndag den 9/2 kl. 9.30-16.30
Sy-dage: Mandag 10/2 - 0nsdag den 12/2
Pris for workshop i broderi og tryk 1785,- og hele kurset 2995,-. 

Se mere på Karen Marie Dehns blog www.karenmarie.nu, Mette Backs blog www.finurligefinesser.blogspot.dk og 
hos Charlotte Wiegand www.charlottewiegand.dk og www.emilielunden.dk

På broderi og tryk workshoppen lærer du:
* Elementære teknikker indenfor tekstiltryk.
* Indsigt i hvilken type af farver man bruger til de forskellige slags 
materialer. Vi arbejder med Uniprint bindere, og du vil få et overblik 
over dette farvesystem, hvordan man blander dem osv.
* Hvordan man kan arbejde med tekstiltryk på beklædning, så man 
f.eks. understreger en form, en udskæring, stofligheden mm.
* Hvordan man ved at kombinere tryk og broderi kan skabe noget 
helt unikt
* At sy 5 forskellige broderisting
* At overføre motiver til broderi
* Hvordan du forbereder din beklædning til broderi, så det fungerer
* En masse om stoflighed og udtryk
* At finde vej til det design du synes er smukt, funky eller fint
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Det delikate og sarte tylsbroderi tager form ved at man kører tråde i forskellige materialer, kvaliteter og tykkelse 
igennem den opspændte bomuldstyl. På kurset vil du stifte bekendskab med 2 af de grundeteknikker i tylsbrod-
eri, nemlig tylstrækning og tylsgrunde, som er en slags tællesyning på tyl.

Medbring gerne kanvasnåle uden spids i foreskellige størrelser samt en god broderisaks og hvide broderigarn i 
forskellige materialer, hvis du har det.
På kursets første dag, vil I få udleveret en sykit med tyll, broderigarn og undervisningsmateriale. Jeg vil, kort før 
kurset finder sted, kontakte de tilmeldte med prisen for materialet og flere detaljer om forløbet.
Du får udleveret en fin sykit med de nødvendige materialer.
Materialeudgifter må påregnes.

Broderi og tilskæring

Onsdag d. 23. juli 10 - 16 - oplæg og tilskæring
Torsdag d. 24. juli 10 -16 - broderi
Fredag d. 25. juli 10 - 16 - broderi
Lørdag d. 26. juli  9.30 - 16.30 - opsyning
Søndag d. 27. juli 9.30 - 16.30 - opsyning og færdiggørelse
Pris : 3475,- inkl. overnatning og dejlig frokost hver dag

Få indsigt i hvordan man inddrager broderi i tilskærings-
procesen på en måde hvor dekorationen giver mening.
Lær at brodere inden man syr og giv dit broderi et glat,
rynkeløs og professionel look. 

Undervisningen vil foregå i samarbejde mellem Charlotte Wiegand og Fernanda Mendonça. I skal starte med at 
tilskære en beklædningsdel som skal broderes på og med at forberede stoffet til broderiet. Efterfølgende, bliver i 
undervist i hvordan man broderer på mønsterdelene inden de sys sammen. Til sidst, vejleder vi jer i hvordan man 
syr de broderede mønsterdele sammen og hvordan man færdiggøre projektet.

Vi vil have to-tre forskellige spændende modeller, i forskellige snit og udtryk, I kan vælge imellem. Som bliver 
tilskåret/tilrettet til jer, eller jeres grundform. Teknikker og materialer der skal bruges til broderiet, vil blive valgt af 
os. Som selvfølgelig vil have udgangspunkt i kursets emne,- nemlig hvordan man bedst kombinerer konstruktion 
og broderi.

På kursets første dag, vil I få udleveret en fin sykit med de nødvendige materialer.
Materialeudgifter må påregnes. Vi vil, kort før kurset finder sted, kontakte de tilmeldte med prisen for materialet 
og flere detaljer om forløbet.

De to strikkende nordmænd behøver vist ikke større introduktion.
De er blevet verdenskendte og har strikket sig ind i hjerterne på 
mange.
Deres strikstil er dybt forankret i den norske strikketradition. Og 
spænder lige fra smukke norske bluser og julepynt til Magnus 
Havemus.
Workshoppen starter med at foredrag.
Efterfølgende vil vi dele os i to grupper, hvor du kan vælge den 
workshop du helst vil deltage i.
Så mød glad op på Emilielunden, til en forrygende dag med de to 
strikkeentusiaster.

Lørdag den 29. marts eller søndag den 30. marts kl. 10 - 15.30
Pris: 875,- incl. kaffe/the- kage og en sandwich.

Workshop med Arne & Carlos
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Corsage syning

Fredag d. 23. maj kl. 12 - 20
Lørdag d. 24. maj  kl. 9.30 - 16.30
Søndag d. 25. maj kl. 9.30 - 16.30
Pris: 1775,-  inkl. overnatning og aftensmad fredag
Underviser: Maja Hoffgaard

Kom og vær med på et inspirerende kursus med fokus på corsager. 
Jeg vil gennemgå de forskellige stilperioder og fortælle om vor tids 
brug af corsagen.
En corsage kan både bruges til formning af kroppen under en kjole 
eller være brugt over f.eks. en blondetop. 

Vi vil kigge på inspirations materiale for at finde frem til din helt egen 
unikke corsage eller kreere den perfekte corsagebund til videre forar-
bejdning af f.eks. draperet gallakjole. Undervisningen er individuel og 
der tages udgangspunkt i dit faglige niveau. 
På kurset får du mulighed for at lave en perfekt corsage efter dine 
egne mål.

Sommerkursus syning / broderi / tryk

Fra mandag den 30. juni til 6. juli
med 5 sydage og 2 broderi/tryk.

På dette ugekursus kan du vælge at
tage den “fulde pakke” til 3495,-
Men også vælge kun at deltage til
broderi/tryk workshoppen kr. 1785,-
Eller deltage kun på de fem sydage til kr. 2795,-

Her har du mulighed for at deltage i et hæsblæsende og inspirerende kursus med tre tekstile faggrupper,- nemlig 
workshop med tekstiltryk (med Mette Back) og broderi (med Karen Marie Dehn) og derefter 4 dages beklæd-
ningssyning med Charlotte Wiegand.

Du vil kunne vælge kun at deltage i tryk/broderi workshoppen.
Eller selvfølgelig “hele pakken”, som vil give dig en unik mulighed for at sætte dit helt eget udtryk på din beklæd-
ning.

Der vil blive serveret dejlig frokost hver dag.
Og du vil selvfølgelig kunne overnatte på vores dejlige værelser, og benytte alle lokaliteter samt værkstedet.
Du skal selv sørge for morgen- og aftensmad.

Tekstiltryk og broderi på beklædning
ved Mette Back og Karen Marie Dehn

Workshoppen henvender sig til dig der gerne vil arbejde med et personligt og unikt udtryk, til dig der vil lære nye 
spændende teknikker til dekoration på beklædning, til dig der gerne vil lære en masse om tekstiltryk og frihånds-
broderi og til dig der gerne vil arbejde kreativt med beklædning. Men den henvender sig også til dig der gerne vil 
fordybe dig i tekstiltryk og broderiuniverset, med andre tekstil elskende og suge til dig af vores viden og eksper-
tise. Vi kan love dig, at det blir` sjovt!

Jeg har arbejdet med couture kjoler og har mange års erfaring med corsager brugt til 
enhver lejlighed.
Der må påregnes udgifter til materialer for syning af corsagen.
Metalstivere, lærred, mønsterpapir og hægtebånd vil kunne købes på kursus stedet.

Du kan deltage på kurset uanset hvilket niveau du befinder dig på og vil ved kursusslut 
som minimum have en grundform til din perfekte corsage.
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I løbet af workshoppen lærer du:

- Elementære teknikker indenfor tekstiltryk.
- Indsigt i hvilken type af farver man bruger til de forskellige slags materialer. Vi arbejder med Uniprint bindere og   
du vil få et overblik over dette farvesystem, hvordan man blander dem osv.
- Hvordan man kan arbejde med tekstiltryk på beklædning, så man f.eks. understreger en form, en udskæring, 
stofligheden mm.
- Hvordan man ved at kombinere tryk og broderi kan skabe noget helt unikt
- At sy 5 forskellige broderisting
- At overføre motiver til broderi
- Hvordan du forbereder din beklædning til broderi, så det fungerer
- En masse om stoflighed og udtryk
- At finde vej til det design du synes er smukt, funky eller fint

For at optimere hvad vi kan nå på kurset arbejder vi med nogle færdige motiver og mønstre lige til
at gå til. Du kan sætte dit eget præg via måden det bruges, hvilke farver det trykkes i og hvordan du
f.eks. broderer videre på det.

Når du går hjem fra workshoppen er du blevet rigere på et eller flere stykker beklædning med dit eget unikke 
tryk og broderi. For dem som ikke er på beklædningskursus er der også mulighed for at arbejde på boligtekstiler, 
t-shirts, tasker mm.

Få værktøjskassen fyldt med nye sting og teknikker som du kan bruge på andre designs du får lyst til at lave!

Der er mulighed for at arbejde videregående med tryk og broderi for kursister der har været på kursus før.
Der må påregnes materialeudgifter.

Ginekursus

ved Charlotte Wiegand

Fredag den 16. august 16-20
Lørdag den 17. august 10-14
Fredag den 22. august 16-20
Lørdag den 23. august 10-16

En personlig gine er et vigtigt redskab, når man konstruerer, syer og draperer. Det letter arbejdet, når
man undervejs i konstruktions- eller syprocesser, kan sætte sit arbejde på en gine. Og når man
draperer en model eller et mønster op, er den uundværlig.
På kurset opbygger du en gine efter din egen form, opmåler, stabiliserer og monterer den med stof og
en god fod.

Derudover skal vi mødes en aften ugen før (dato aftaler vi på et senere tidspunkt). Hvor hver enkelt
deltager skal tapes ind, for at alle har en færdig og tør form til at arbejde videre med første gang.
Og lørdag den 23. august vil vi ud over at færdiggøre ginen også bruge ca. 4 timer på enkelte draperingsteknikker.
Så det efterfølgende vil være muligt for dig at drapere enkle modeller op på din gine.

Pris: 1975,- 
Undervisning på Møn



Paris i maj 2014

Afrejse tirsdag d. 6/5 kl. 8.00 – Hjemkomst lørdag d. 10/5 kl. 22.00
eller
Afrejse tirsdag d. 13/5 kl. 8.00 – Hjemkomst lørdag d. 17/5 kl. 22.00

Selvfølgelig afslutter vi sæsonen 2013 – 14 med en fantastisk studietur til Paris.
Vi er ved at planlægge programmet, og forventer endnu flere spændende værksteds & virksomhedsbesøg.

Vi skal på museer,- blandt andet se Dries Van Noten udstilling på Musée des Arts Décoratifs ( jeg næsten ikke kan 
vente! Han har jo lavet fantastiske kreationer I over 20 år).  Men også til Pierre Cardin som har sit eget modemuse-
um i den nordlige kant af byen. Hvor vi var igen I år, og måtte fotografere, pille og vende stoffer og sømme meget 
usædvanligt!
Og selvfølgelig på Palais Galeria som åbner igen her til september, efter omfattende renovering (det var dem som 
lavede den fantastiske Madame Grès udstilling. Og den flotte udstilling vi så i maj om Haute Couture på Hotel de 
Ville).
Derudover skal vi se på arkitektur, i den “nye” bydel La Defense hvor danske Sprechelsens kube ligger. Samt det 
fantastiske Institut du Monde Arabe, som ligger ved Seinen bag Notre Dame.

Men selvfølgelig skal vi også kigge på stoffer, og ind og ud af et hav af butikker på Montmartre. Desværre er det 
efterhånden blevet for meget Tivoli, I de ellers så fantastiske stofgader omkring Sacre Ceour. Men Flotte haute cou-
ture stofforretninger ligger der I Paris, og General Diff, som har den “alm.” Stofforretning. Men den til de “udvalgte” 
,- en ovenpå, som bugner af Lanvin, Chanel & Celine stoffer….
Men også kigge på band hos Mokuba, hvor de har band op til 1500,- kr. meteren! Og den gamle engross virksom-
hed: Au Ver à soie, hvor de har silkebånd og knaphulssilker i 50 farver.
Endnue et besøg hos  “knapmanden” Eric Herbert  skal vi også. Hvor vi skal  på udkik I hans kælder og kasser….
Vi skal igen bo på Hotel Rue Lepic 29 på Montmartre, den dejlige madgade hvor duftene af  fisk, grønt, brød, ost og 
steget kyllinger er  lige udenfor hotellets dør.

Der er venteliste, men måske er der også plads til dig, så kontakt mig for info.
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Fernanda Mendonça
Efter at være vokset op med saks, nål og stof i hænderne i min mors skrædderværksted i 
Brasilien, har jeg for nyligt afsluttet min uddannelse i Tekstildesign, -håndværk og –for-
midling på Håndarbejdets Fremme. Under uddannelsen var jeg i praktik som brodøse 
hos Lizzi Damgaard i Selskabet for Kirkelig Kunst hvor jeg fik styr på broderihåndværket 
og broderede efter traditionelle teknikker, bl.a. guldbroderi. Jeg har også været i praktik 
som brodøse hos kunstneren Rose Eken og har desuden broderet til Charlotte Wiegands 
Skrædderlaugets opvisning i 2012. Siden da, har jeg undervist i forskellige broderiteknik-
ker, blandt andet båndbroderi og tylsbroderi.
Jeg elsker håndværket og er særlig fascineret af hvad man kan opnå ved at kombinere 
broderi og beklædningsdesign.

Karen Marie Dehn
er uddannet håndarbejdslærer og har 25 års erfaring med formidling i
forskellige sammenhænge. Driver firmaet og bloggen karenmarie.nu – med design til ma-
gasiner, styling-opgaver, kurser og workshops for børn og voksne i textile og beslægtede 
fag.
Karen Marie forstår at formidle broderiet bredt, med glæde, farver, finurlige detaljer, gedi-
gent håndværk og smittende energi.

Mette Back
Jeg er uddannet Tekstilformgiver fra Seminariet for Formgivning. Jeg har undervist som 
seminarielektor i mange år på forskellige seminarier. I mit professionelle liv underviser jeg 
nu på en STU Ungdomsuddannelse, for Unge med særlige behov, og jeg elsker mit job!! 
Jeg er vild med kreative sysler af enhver slags, men særligt de tekstile står mit hjerte nært. 
Se min blog: www.finurligefinesser.blogspot.dk

Maja Hoffgaard
Jeg har en baggrund som beklædningshåndværker og har siden mit svendebrev som 
beklædningshåndværker i 2001 arbejdet for designere med fokus på brude- og festkjoler.
I mit eget virke har det også været det der har haft min interesse og jeg er fascineret af 
corsager der kan bruges i mange sammenhæng. 
Min erfaring spænder vidt fra Ann Wibergs eventyrlige ”Trash-Couture” kjoler opbygget 
på corsager og draperet med blonder og tyl, til Charlotte Østergaards unikke plisseret 
univers med fokus på håndværket.
Jeg er dybt passioneret omkring mit håndværk og elsker at fordybe mig i specifikke 
teknikker for frembringelsen af smukke kjoler og nye designs. Jeg brænder for godt de-
sign og gennemarbejdet detaljer.

E m i l i e l u n d e n ,  N o r d f e l d v e j  1 5 ,  4 7 8 0  S t e g e
W W W . E M I L I E L U N D E N . D K

Tlf.  29464170 / charlottewiegand@gmail.com

Undervisere:


