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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 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 håndværksmæssige 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 modeller. Derudover kan du bruge min “opskriftsbog”,
hvor du med udgangspunkt I din egen grundform, kan arbejde videre med mine designs.
Og jeg arbejder på et mindre tilskæringskompendie, som du snarest vil få udleveret.

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:

Mandage  9.30 - 13.30
Mandage  14 - 18
Tirsdage    10 - 14
Tirsdage   17 - 21
Onsdage   10 - 14

Lørdags- eller søndagshold på Møn:

6/9 eller 7/9, 27/9 eller 28/9, 11/10 eller 12/10, 1/11 eller 2/11. Hver gang fra kl. 9.30 til 16.30                  Pris: 1630,-

Pris: 2175,- for hold 1 - 5

Alle ugeholdene starter mandag den 1/9 og 
varer til og med onsdag den 19/11, undtagen 
uge 42 og 43, samt tirsdag den 4. november.

Overlock kursus på Møn:

Søndag den 19. oktober kl. 10 til 16 

Her kan du lære at bruge din overlocker, lære at udnytte de muligheder den har.
Tråde den, at indstille skærebredde, differential transport, stinglængde, trådspænding osv. Hvornår man bruger 
de forskellige sømme, og i hvilket materiale. Kort sagt, - at blive herre over din maskine!                             Pris: 775,-
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Lørdags- eller søndagshold i København:

30/8 eller 31/8, 20/9 eller 21/9, 25/10 eller 26/10,
8/11 eller 9/11.

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

Weekend kurser på Møn:

Onsdag den 15. oktober kl. 17 - 21, torsdag d.16.,
fredag d. 17. og lørdag d. 18. oktober kl. 9.30 - 16.30

eller

Torsdag den 20. november kl. 17 - 21, fredag d. 21.,
lørdag d. 22. og søndag d. 23. november kl. 9.30 - 16.30

Fredag den 5. december kl. 17 - 21, lørdag den 6. kl. 9.30 
-16.30 og søndag den 7. december kl. 9.30 - 16.30

Pris: 2050,- incl. overnatning og let måltid 
den første aften.

Pris: 1475,- incl. overnatning og let måltid 
den første aften.
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Sæt ord på dit broderi

29. og 30. november. Begge dage kl. 10 - 16
Pris: 1275,- incl. overnatning

Underviser: Tine Wessel 

Brodér dit yndlingscitat – et ordsprog  eller måske en
sangtitel. Vi broderer tekster i hånden – med speckling,
franske knuder, kontursting eller nedlagt syning.

Medbring en tekst eller to du gerne vil brodere. Vi ser på,
hvordan man overfører sit motiv til stoffet, spænder stoffet
op på en blændramme og monterer til sidst teksterne i ramme.
Du kommer hjem med et billede lige til at hænge op.

Find ro med Mandala broderi

Giv dig tid med og find ro ved at brodere et Mandala motiv.
I kender sikkert de fine Mandalas malebøger? Mandalas er harmoniske mønstre der holder hjernens opmærk-
somhed fanget længe og mønstrene stimulerer din koncentration. Alle Mandalas mønstre er cirkelrunde med et 
centrum – en universel form – der symboliserer helhed. (Mandala betyder cirkel på sanskrit).

At brodere et Mandala motiv er en kreativ og beroligende aktivitet. Det anbefales at farvelægge – her brodere – 
motiverne udefra og ind og når du når til centrum har du broderet dig ned i tempo.

Vi broderer hver ét mønster og bruger flere forskellige teknikker f. eks kontursting, speckling, franske knuder, 
sashiko eller nedlagt syning. I løbet af weekenden gennemgår vi, hvordan man overfører sit motiv til stoffet og 
spænder stoffet op på en blændramme. Du skal nå at sy broderiet færdigt i løbet af søndagen og du lærer til sidst 
at presse og montere dit Mandala broderi i en ramme. Du kommer hjem med et billede lige til at hænge op. Eller 
du kan bruge det broderede til et stykke beklædning.

15. og 16. november.
Begge dage kl. 10 - 16

Pris: 1275,- incl. overnatning

Underviser: Tine Wessel
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Garn weekend den 8. - 9. november

En weekend i fordybelse, inspiration, komposition, tricks & håndværk. 
Sammen med to spændende kvinder indenfor garnets verden, - nemlig Birgitte Breuning & Lisbeth Tholstrup.
Du kan deltage i én af dagene eller tage begge workshops lørdag og søndag.
Pris for én dag: 875,-
Pris for begge dage: 1475,- incl. evt. overnatning.

Workshop søndag den 9. november med Birgitte 
Breuning:

Hæklede tørklæder

Nu har du chancen for at hækle dit eget helt
unikke tørklæde!

Vi hækler tørklæder af de fineste garner;
cashmere, alpaca, merinould og silke.

Dette er luxus-udgaven á la de berømte Sophie 
Digard-tørklæder. På én søndag lærer vi at vælge 
materialer, hækle enkelt-dele, samle delene og 
hækle kant omkring tørklædet.  

Birgitte har samlet 3 forskellige skønne, unikke 
tørklæde-kits (ren cashmere, Merinosilk og alpaca) 
som kan købes på kurset til favorabel pris 485,-

Men du kan også vælge selv at medbringe garn!

Workshop lørdag den 8. november med Lisbeth 
Tholstrup:

Fridas farver – kulørstærke masker

Ud fra en kort introduktion til den mexicanske 
maler Frida Kahlo (1907-1954) lægges der op til en 
farverig leg med masker og mønstre. Vi kommer 
til at berøre farveanalyse, forskellige former for 
kontraster og ikke mindst komposition af egne 
mønstre, der siden vil kunne bruges til trøjer, pu-
der og mindre brugsting. Efter den korte indled-
ning kan den enkelte deltager vælge mellem at 
arbejde mest med farverne eller mest med møn-
strene. Rent teknisk kommer vi ind på jacquard- 
og gobelinstrik, ligesom syning med maskesting 
vil blive vist. På kurset vil Lisbeth Tolstrup desuden 
præsentere sin nye bog, “Tekstile smykker”, der 
udkommer i september 2014.

Medbring: En godt udvalg af strikkepinde, gerne 
mange strømpepinde, hæklenåle og stoppenåle 
uden spids (kanvas-nåle). Garnrester i stærke 
farvetoner efter eget valg. Det er godt, hvis
kvaliteterne passer sammen, så de kan kombi-
neres i strikkede mønstre.
Der må påregnes en beskeden betaling for fælles 
materialer og arbejdsark.



Opvisning i Moltkes Palæ

Tirsdag den 4. november drager vi til København og ser den flotte 
opvisning i Moltkes Palæ.

For femte gang arrangerer Danmarks Skrædderlaug i samarbejde med 
buntmager-, frisør- og guldsmede-lauget en opvisning.
Efter opvisningen har du mulighed for at gå rundt og tale med de 
forskellige håndværkere, om deres smukke produkter.

Inden (eller efter) tager vi på besøg i nogle stofforretninger,
og evt. på et værkstedsbesøg.
Yderligere info, pris samt program vil komme snarest.

Du kan se fotos og video fra tidligere opvisninger på
charlottewiegand.dk
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Rulleflet

Fredag den 14. november kl. 18 - 21
Lørdag den 15. november kl. 9 - 17
Søndag den 16. november kl. 9 - 15

Underviser: Klaus Titze

Workshoppen henvender sig til såvel øvede pileflettere og nybegyndere. Fredagen starter med suppe og 
præsentation af jer selv, bagefter med introduktion og aftaler. Praktisk begynder vi med at flette bunden til 
mindst et værk vi kan nå at flette i løbet af weekenden - se billeder som inspiration. Pilen –salix americana- er 
meget blød og dejlig at arbejde med for mindre kurve. Hvis der er ønsker om større fletværker beder jeg om at I 
kontakter mig i god tid. Medbring gerne saks og kniv og andre værktøjer I har til rådighed.
Jeg udstyrer jer gerne, hvis i ikke selv råder over pilefletternes redskaber. Jeg kombinerer selv pil med sten, jern, 
gummi og andre materialer - tag dem også med og vi ser på om de kan bruges.
Lad jer inspirere af min hjemmeside www.klaustitze.dk
Efter vi har aftalt materialer og form fredag aften, guider jeg jer individuelt hele vejen igennem.

Pris:1775,- inkl. overnatning og dejlig suppe 
fredag aften.
Materiale: Ca. 200 kr. til pil må påregnes
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Paris i maj 2015

Igen i maj drager vi afsted på studietur til Paris.

Vi skal som altid kigge på stof, butikker, arkitektur og museer.
I øjeblikket arbejdes der på besøg på et par værksteder og ligeledes at vi kan komme til engros virksomheder og 
købe stof.

På nuværende tidspunkt ved jeg ikke det præcise tidspunkt, men melder ud hurtigst muligt.
Pladserne bliver derefter besat efter “først til mølle” princippet.
Men det er muligt at forhåndstilmelde sig allerede nu.

Undervisere:

Klaus Titze
Jeg har stået i lære som kurvemager i udkanten af Østberlin før Murens fald.
Lige efter åbnede jeg eget værksted der i fællesskab med andre, men siden 1995 har jeg 
haft værksted på Møn. Efter læretiden udviklede jeg min helt egen teknik, hvor kernen er 
pil, fordrejet i tykke lag som tovværk.
Jeg benytter teknikken næsten udelukkende, fordi den er for mig den mest spændende i 
formgivningen for såvel funktionelle og skulpturelle fletværker.
I Stege på Møn driver jeg i partnerskab med Charlotte Wiegand og andre KT Studiet i 
Storegade 66, hvor vi udstiller vores nyeste værker og arbejder til dels i baglokalet.
Jeg anbefaler at føle sig ind i workshoppen med et besøg der fredag eftermiddag. 
Velkommen til!



Tine Wessel
Brodøsen Tine Wessel står bag det cool broderi-brand The Needle has a Point og hun har 
både som kunstner og underviser sat spark i det gamle håndværk. Tine Wessel har udført 
opgaver for modemagasinet ELLE, Kopenhagen Fur og kunstneren Cathrine Raben David-
sen. 
Tine Wessel er uddannet tekstilformidler med speciale i broderi og kulturel formidling. 
Siden er fagligheden blevet styrket med et freelance job på Selskabet for Kirkelig Kunst. 
Som gæstelærer på Tekstilformidler-uddannelsen og fra Broderiskolen har Tine Wessel 
dykket ned i mange emner og forskellige teknikker.
Broderierne fra hendes hånd har kant og boligmagasinerne har i den grad fået øjnene 
op for hendes enkle værker, som blandt andet forhandles hos Stilleben, hos ArtRebels, 
ArtDistrict og Moodings.com
De første moderne korsstings sy-kits med geometriske motiver og en sikker farvestil blev 
lanceret  i 2014 af Fru Zippe Aps – designet af Tine Wessel og der er flere i støbeskeen.
En helt unik og forward-thinking korsstings broderibog er på vej fra Tine Wessel – glæd 
dig! Se mere på facebooksiden The Needle has a Point og på Instagram @TINEWESSEL

Birgitte Breuning
(f.1944) er uddannet fra Haandarbejdets Fremme og arbejdede i en årrække som rent-
egner på ALT for damernes tegnestue. Birgitte Breuning arbejdede som sekretær på 
magasinerne Antik og Auktion og Mad & Bolig, hvor hun i en periode også har varetaget 
idésiderne i sidstnævnte magasin. Birgitte Breuning har skrevet to hobbybøger om perler: 
“Perlepynt på metaltråd” og “Perler på stof og metal” samt bestsellerne: “Strik - på den 
fede måde”,  “Hækel - på den fede måde” og “Filt på den fede måde”.
Nu underviser hun hos FOF i hækling.

Lisbeth Tolstrup
er tekstilformgiver, strikdesigner og fagbogsforfatter. Hun er uddannet på
Kunsthåndværkerskolen i Kolding, er BA og stud.mag.art i kunsthistorie samt
indehaver af net-antikvariatet TEX-antik.com, der sælger bøger om håndarbejde,
tekstil og kunsthåndværk.
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