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Fokus på det gode håndværk

Kurser
forår

2015
Syning, tilskæring, strik, broderi, tryk og meget mere.
Dag- og weekendkurser med dygtige undervisere i skønne omgivelser på Møn,
samt foredrag og konferencer med forskellige temaer indenfor det tekstile område. 
Nu også kurser hos Håndarbejdets Fremme i København.

Syning og tilskæring. Kurser ved Charlotte Wiegand
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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 syinter-
esserede. 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 grund-
forme. Jeg har udviklet en teknik, så det er muligt for 
alle at komme I gang. Og man vil derfor ganske hur-
tigt 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. Jeg laver et mindre til-
skæringskompendie, som du får  udleveret, når det er 
klart.



Dagskurser på Møn v/ Charlotte Wiegand:

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

Weekendhold på Møn:

Lørdagshold 24/1, 21/2, 14/3 og 18/4              Hver gang fra kl. 9.30 til 16.30                  Pris: 1630,-
Søndagshold 25/1, 22/2, 15/3 og 19/4             Holdet er igang - men der er endnu pladser til
                 reduceret pris.

Pris: 2175,-

Fra mandag den 2. februar (uge 6) - til og 
med uge 16 . Mandagsholdet også mandag i 
uge 17 (pga. påsken i uge 15).

Weekendhold i København:

Lørdagshold 7/2, 28/2, 28/3 og 25/4
Søndagshold 8/2, 1/3, 29/3 og 26/4

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

Internat weekendkurser på Møn:

20. marts kl. 17 - 21.00
21. marts kl. 9.30 - 16.30
22. marts kl. 9.30 - 16.30

22. maj kl. 17 - 21.00
23. maj kl. 9.30 - 16.30
24. maj kl. 9.30 - 16.30
25. maj kl. 9.30 - 16.30

Pris: 1475,- incl. overnatning og let måltid 
den første aften.

Pris: 2050,- incl. overnatning og let måltid 
den første aften.
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Det er altid muligt at bytte en sy-dag, hvis man er forhindret!

Læs alt det praktiske om kurserne på Emilielunden på side 6 - 7.
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Stilkursus med Sara Lindgård

Lørdag den 21. marts kl. 10 - 16.30
eller lørdag den 11. april kl. 10 - 16.30

Velkommen til en lærerig dag fuld af stil, form, farver, 
snit, tilbehør og meget, meget mere.
 
På dette stilkursus får du bla. et foredrag om krops-
typer og hvordan man udnytter sin kropsform bedst 
muligt. Du vil se kroppen på en ny måde, der vil 
hjælpe dig, når du skal designe og sy tøj selv, eller 
når du går ud og shopper. 

Du vil blive vist eksempler på, hvor enkelt du kan 
betone din stil og understrege din personlighed. Jeg 
vil i samarbejde med min gine vise dig “det klassiske 
sorte sæt” og hvordan det styles på 117 forskellige 
måder - inspirerende og lige til at bruge hjemme i dit 
eget klædeskab.

Vi snakker om selvopfattelse og førstehåndsindtryk 
og hvordan man kan lade sit tøjvalg understrege 
sin personlighed. Du vil se eksempler på forskellige 
stiltyper. Du vil modtage en kropsanalyse som vi 
sammen taler om, så du ved, hvad du med fordel kan 
kigge efter, når du vælger materialer, snit, længder 
og silhuet.

Der vil være mulighed for at skitse forslag til designs, 
der vil klæde din figur. 

Der gives forslag til en brugbar grundgarderobe og 
hvilke dele der kan rede dig fra den klassiske “jeg har 
skabet fyldt og ingenting at tage på”-situation. 

Pris: 785,-

Det hele præsenteres med billeder, tøj, stof, tasker, 
sko, tørklæder, smykker, sminke og meget mere, så 
der visuelt bliver masser at se på og røre ved i løbet 
af dagen. 

Alt i alt et meget anvendeligt kursus ligegyldigt 
om du ønsker at styre uden om fejlkøb eller ønsker 
bredere forståelse af, hvad der klæder din krop og 
hvorfor - både når du shopper eller syr dit tøj selv. 

Jeg deler ud af mine erfaringer, tips og tricks som 
både stylist, designer og underviser - du får således 
et shortcut til en bedre, stilsikker garderobe, du vil 
elske at bruge!

Møbelpolstring

Fredag d. 24. april kl. 17 - 21.00,
lørdag den 25. april kl. 9.30 - 16.30
og søndag den 25. april kl. 9.30 - 16.30

Pris: 1785,- inkl. et let måltid fredag aften
og evt. overnatning.

Underviser: Rigmor Wiberg

Har du et smukt gammelt møbel, som du gerne vil 
sætte i stand?
Så tag på kursus i møbelpolstring, og lær fra bunden, 
hvordan du fjerner det gamle stof og den gamle pol-
string. Bygger møblet op igen, med nye materialer,- 
arbejder med møbelstof, snore, pyntesøm og andre 
former for udsmykning af møblet.

Det anbefales at starte med mindre projekter som 
spisestuestole, skamler og lignende.

Før

Efter



Båndbroderi

Lørdag den 25. april kl. 10 - 17
Søndag den 26. april kl. 10 - 17

Underviser: Fernanda Mendonça

Spændende kursus hvor du vil blive introduceret 
til baggrunden samt teknikkerne omkring den  
fornemme 17. århundredes engelske tekstildekora-
tion, en dekoration som bestemt kan bruges i 2013 
til alt lige fra kraver, manchetter, lommer til revers og 
kjoler.

Kurset tager udgangspunkt i den krave jeg brodere-
de til Charlotte Wiegands kjole til Skrædderlaugets 
opvisning i Moltkes Palæ i november 2012.

Efter teoretisk gennemgang, vil det være din tur til at 
prøve kræfter med teknikkerne, hvorefter du vil gå i 
gang med dit eget projekt.

Materialeudgifter må påregnes.
Ligeledes må du meget gerne medbringe en
broderiramme, evt. en der kan stå selv eller stilles på 
bukke, da det er godt at kunne have hænderne fri når 
man syr med de sarte silkebånd.
Medbring også kanvasnåle uden spids i forskellige 
størrelser, en pincet og mellore, hvis du har det.
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Pris: 1385,-

Rulleflet

Fredag den 13. marts kl. 17 - 21,
lørdag d. 14. marts og søndag d. 15. marts kl. 9.30 - 16.30

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 et let måltid 
fredag aften.
Materiale: Ca. 200 kr. til pil må påregnes.
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Garn-dage, den 1. og 2. maj

To dage med fordybelse, inspiration, komposition, tricks & håndværk. 
Du kan deltage i én eller begge dage. Her præsenteres to workshops - og der kommer endnu een lørdag
den 2. maj i det endelige program. Følg med på www.emilielunden.dk
Pris for én dag: 875,-
Pris for begge dage: 1475,- incl. evt. overnatning.

Workshop 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!

Lørdag den 2. maj kl. 10 - 16

Kom til workshop fredag den 1. maj eller lørdag den 
2. maj kl. 10 - 16 med G-ULD (Anne Støvlbæk Kjær og 
Louise Schelde Jensen):

Plantefarvning

Smukke ting går aldrig af mode, så nu er det tid til 
at genoptage et gammelt håndværk, som har været 
kendt siden oldtiden. G -uld vil stå for kurset, og vil 
lære deres farvemetoder fra sig. En tilgang til hånd-
værket som er anderledes end 70’ernes farvegryder. 
På kurset vil du derfor blive taget igennem den
“simple måde”, hvorved du selv kan opnå fantas-
tiske unikke farver. Der vil blive lagt fokus på frem-
gangsmåderne og håndværket, og ikke så meget 
mængden af garn man kan få med hjem. Dagen er 
en inspirationsdag, hvor man får en smagsprøve på 
de mange muligheder der findes indenfor plante-
farvning.

På kurset bliver der bl.a. gennemgået: farveplanter, 
håndtering af fibre, bejdsningsmetoder, fremstilling 
af farvesupper, farvning med frisk plante, farvning 
med tørret plante, farvning med indigo.
Via 3 farvebade og en bejdsning, vil du hurtig få et 
indblik i processen og vil selv kunne arbejde videre 
hjemme.

I kommer til at farve på vores bløde alpakagarn, og 
som udgangspunkt kan hver deltager farve ét bundt 
garn pr. farvebad. Det vil dog være muligt at farve 
mere, men det afstemmes på dagen mellem deltag-
erne. Så du får min. 3 skønne farver med hjem.

Værdsætter du unika, godt håndværk samt er nysger-
rig over at se naturens farverige verden – så kom og 
vær med en dag i planternes tegn.

Kurset henvender sig til nybegyndere i alle aldre – 
men øvede er selvfølgelig også velkomne!
Medbring en notesbog + skriveredskaber + et fork-
læde/praktisk overdel.
Beregn 40 kr. pr. fed du ønsker at farve. Garnet 
afregnes med underviseren på selve dagen.
Det er muligt at købe garn + farvemateriale til egen 
farvning derhjemme.
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Tryk og frihåndsbroderi

Lørdag den 9. maj kl. 10 - 16.30
og søndag den 10. maj kl. 10 - 16.30

Undervisere: Karen Marie Dehn og Mette Back

Har du gået og drømt om at lære at trykke og bro-
dere, eller trænger til ny inspiration, så er det NU du 
skal gribe chancen. Kurset løber over to hele dage, 
og vi lover dig at du får lært en masse om både at 
trykke og brodere. Det helt unikke er kombinationen 
af de to fantastiske håndværk, der tilsammen giver 
et stramt grafisk udtryk med en skøn stoflighed. Vi 
trykker og broderer på alt hvad der kan arbejdes på, 
og vi lover dig, at du kan nå at producere en MASSE i 
løbet af de to dage. 

På kurset er der adgang til et hav af trykrammer med 
inspirerende motiver lige til at gå til. Det er også 
muligt at få sit eget motiv overført på en ramme til 
brug på kurset, hvis blot der gives besked herom i 
god tid. 

Pris 1785,-

Der må desuden påregnes en mindre udgift til 
fællesmaterialer. Derudover kan der købes broderi 
materialer hos Karen Marie. For yderligere info kan 
du kontakte os på kontakt@karenmarie.nu.

På kurset får du adgang til:
To erfarne underviseres ekspertviden PÅ EN GANG!!
Viden om hvordan du kan bruge enkle broderi sting 
til at skabe stoflighed og udtryk, samt hvordan man 
ved at kombinere tryk og broderi kan skabe noget 
helt unikt.

Indsigt i elementære teknikker inden for tryk, forskel-
lige typer af bindere samt viden om hvordan man 
blander farver og kombinerer de forskellige bindere
Mulighed for at låne rammer med massevis af inspir-
erende motiver.

At producere rigtig mange tryk som du kan tage 
med dig hjem og arbejde videre på Kompendium 
i både tryk og broderi så du kan tage det hele med 
hjem og arbejde videre. En VILDT inspirerende dag 
sammen med en masse andre kreative sjæle.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at
deltage på kurset. Undervisningen tilrettelægges 
individuelt, og der er mulighed for at arbejde med 
præcis det du ønsker.

Du kan læse meget mere om tidligere kurser mm. 
på Karen Marie Dehns blog lige her http://www.
karenmarie.nu/ og Mette Backs blog lige her http://
finurligefinesser.blogspot.dk/

Om Kursuscenter Emilielunden

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 og drapere, trykke og brodere.
Med et forløb på Emilielunden 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 , engagerede 
og inspirerende formidlere indenfor deres fagområde.

Vi tilbyder dag- og weekendkurser samt foredrag og konferencer, med forskellige temaer indenfor det tekstile 
område. 
Skolens 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.
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      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 voksenunder
      visning, og den daglige leder er Charlotte Wiegand.
      Sideløbende designer og fremstiller Charlotte kvindebeklædning bl.a brude- og
      selskabstøj. Charlotte er medlem af Skrædderlauget.

Stedet
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

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.

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.



Undervisere:

Sara Lindgård
Sara er uddannet beklædningsdesigner fra Margrethe Skolen, mønsterkonstruktør fra 
Københavns Tilskærer Akademi og tekstilformgiver fra Hellerup Tekstil Akademi. 
Hun har arbejdet med bestillingsarbejder for private, som underviser på bla. Margrethe 
Skolen og på Københavns Tilskærer Akademi og arbejdet freelance som designer, illustra-
tor og mønsterkonstruktør for forskellige designvirksomheder.  
Sara har haft sit eget tøjmærke LINDGAARD, som hun solgte i ind- og udland, inden hun 
flyttede til Indien. 
Som en naturlig forlængelse af design og beklædning, har Sara arbejdet som stylist og 
gennem de sidste 3 år i sit eget firma cphSTYLING, hvor hun rådgiver og hjælper kvinder 
og mænd om stil. 

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
magasiner, 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,
gedigent 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

G-uld
er baseret på godt håndværk, med forståelse og respekt for materialet, kvalitet og na-
turen. Vores farvning og valg af produkter har rod i gamle traditioner, og med et stort 
ønske om, at fortiden skal møder nutiden. Vores fokus er at give modtageren lækkert uld, 
plantefarvede produkter, samt et indblik i håndværket at farve med naturens materialer. 
Alt vores garn er hånd  og plantefarvet af os, og hovedparten af de anvendte planter er 
plukket i den danske natur.
G-uld er Anne Støvlbæk Kjær, gårdejer i Vejle Ådal og selvstændig grafisk designer &
Louise Schelde Jensen, middelalderarkæolog, bosiddende i Vestjylland og arbejder på 
museum som fuldtidsviking.
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F Ø L G  K U R S U S C E N T E R  E M I L I E L U N D E N  PÅ  FA C E B O O K !

Rigmor Wiberg
Rigmor (46 år) er uddannet møbelpolstrer, (1993-1997) fra “Ribe møbelpolsterværksted”.
Efter endt uddannelse, valgte jeg og min mand at flytte tilbage til min fødeø, Falster.
Vi begyndte Flette-og Polstreværksted inde i Nykøbing midtby, 1. januar 1998.
Min mand, Hans Jørgen, har lært at flette hos Karl Hansen & søn, hvor de bl.a. producerer 
Wegners Y-stol.
Vi udfører mange forskellige opgaver, lige fra klunkemøbler til arkitekttegnede møbler, og 
mere tradionelle ting.
Endvidere syr og reparerer jeg også bådkalecher samt bådhynder.
Hans Jørgen tilbyder omfletning af stole med papirgarn, fransk rørflet, sjener og gjorder.
Vi flyttede i foråret 2002 ud på Sdr. Vedby Skovvej nr. 19, hvor vi nu har eget værksted.

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.

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.
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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!


