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Fokus på det gode håndværk
i naturskønne omgivelser på Møn

Kurser
forår

 2016
Syning, tilskæring, stilkursus og meget mere.
Dag- og weekendkurser med dygtige undervisere indenfor
det tekstile område. Hvis du kommer langvejs fra, kan du
overnatte i et af vores dejlige gæsteværelser.

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.



Ugehold på Møn v/ Charlotte Wiegand:

Mandage  9.30 - 13.30  Datoer:  22/2 - 25/4
Mandage  14 - 18     - 22/2 - 25/4  
Tirsdage    10 - 14     - 23/2 - 26/4
Tirsdage   17 - 21     - 23/2 - 26/4
Onsdage   10 - 14     - 24/2 - 27/4

Weekendhold på Møn:

Lørdagshold 30/1 - 20/2 - 19/3 og 16/4                       Hver gang fra kl. 9.30 til 16.30
eller                 Pris: 1630,-
Søndagshold 31/1 - 21/2 - 20/3 og 17/4             

Pris: 2175,-

Weekendhold i København:

Lørdagshold 23/1 - 13/2 - 5/3 og 9/4
eller
Søndagshold 24/1 - 14/2 - 6/3 og 10/4

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

Internatkurser på Møn:

Fredag d. 11/3 kl. 17 - 21.00
Lørdag 12/3 kl. 9.30 - 16.30 
og søndag 13/3 kl. 9.30 - 16.00

Torsdag d. 5/5 kl. 10 - 16.30
Fredag d. 6/5 kl. 9.30 - 16.30
Lørdag d. 7/5 kl. 9.30 - 16.30
og søndag d. 8/5 kl. 9.30 - 16.00

Pris: 1575,- incl. overnatning og let måltid 
den første aften.

Pris: 2175,- 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 side 6 - 7.

Syet på Emilielunden!



Sommerkurser på Møn v/ Charlotte Wiegand:

Lørdag den 11/6  kl. 10 - 16.30
søndag 12/6  kl. 9.30 - 16.30
mandag 13/6  kl. 9.30 - 16.30
tirsdag 14/6  kl. 9.30 - 16.30
onsdag 15/6  kl. 9.30 - 16.30
torsdag 16/6  kl. 9.30 - 16.30

Pris: 3495,-
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Sommerkurser 2016

Tirsdag den 2/8  kl. 10 - 16.30
onsdag 3/8  kl. 9.30 - 16.30
torsdag 4/8  kl. 9.30 - 16.30
fredag  5/8  kl. 9.30 - 16.30
lørdag  6/8  kl. 9.30 - 16.30

Pris: 2995,-

Få 5 hhv. 6 dage i total fordybelse på det dejlige 
Kursuscenter Emilielunden på Møn.

Med fokus på syning, tilskæring, design,
mønster-tilretning, drapering, skindsyning
- eller hvad du måtte ønske dig!

Vi skal arbejde kreativt med faget, vi skal arbejde 
igennem, vi skal have det sjovt, spise god mad, 
drikke aftenkaffe på smukke Liselund og nyde at 
være sammen med andre sy-interesserede!

En aften vil der også være “en overraskelse”, - i 
form af et oplæg / foredrag.

Der bliver serveret dejlig frokost hver dag!
Morgenmad samt aftensmad sørger du selv for.
Du kan overnatte i gode værelser på Emilielun-
den (overnatning er inkluderet i prisen), og du 
kan selvfølgelig benytte værkstedet
i “fritiden”.

Underviser: Charlotte Wiegand
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Sykurser med Sara Lindgaard

Sy- og konstruktionskursus

Torsdage fra den 25/2 (minus uge 12) til den 28/4.
Hver gang kl. 10 - 14.

Nu er der mulighed for at komme på sy- og konstruk-
tionskursus med designer og stylist Sara Lindgaard. 

På dette kursus lægger jeg vægt på, at du kommer til 
at konstruere og sy tøj der bliver dit yndlingstøj – tøj 
som sidder godt på kroppen, passer til din person-
lighed og kropsform og ligger i tråd med din person-
lige stil.  

Jeg lægger vægt på godt håndværk – og har per-
sonligt en forkærlighed for gode materialer – og 
kan vejlede i, hvilke stoffer der gør sig bedst til f.eks. 
din drømmekjole, så du får det bedste resultat ud af 
den kærlighed og timer du lægger i tøjet fra idé til 
færdigt produkt. 

Pris: 2175,- (kan betales i to rater)

Min undervisningserfaring fra blandt andet Mar-
grethe-Skolen (danmarks førende mode- og de-
signskole) og Københavns Tilskærer Akademi samt 
jobbet som stylist giver mig en god bred og solid 
bund for at kunne give dig den bedste undervisning 
og vejledning – som bonus ELSKER jeg mit håndværk 
og at give min passion og erfaring videre :-)

Om du er helt ny med en symaskine og ønsker at 
starte blidt op eller om du er hardcore semi-prof, er 
der plads til dig på dette hold. 

Detaljekursus

Lørdag den 5. marts kl. 9.30 - 16.30

På dette kursus får du de allerskønneste teknikker 
til anderledes, finurlige og skønne detaljer der kan 
gøre en verden til forskel for dine projekter – serveret 
enkelt og mangfoldigt, lige til at plukke af.
Du vil blive introduceret til både draperede, foldede, 
syede, broderede og trykte teknikker du snildt kan 
lave derhjemme – og få et professionelt resultat med 
enkle midler.  

Dette er et kursus, hvor du bliver ”fyldt på” - dvs. vi 
laver ikke et stykke færdigt tøj med en udvalgt teknik 
– formålet er, at du efter dette kursus har lavet en lille 
mappe fuld af gode teknikker og idéer, som du vil 
kunne bruge igen og igen mange år frem over. 

Vær opmærksom på, at disse detaljer ikke indgår i 
normale sykurser – dvs. at du altså ikke kan opnå 
denne viden ved at tilmelde dig et almindeligt 
sykursus... dette er et specielt tilrettelagt kursus for 
Emilielundens kursister. 

BEMÆRK: Dette kursus er både for dig der ikke har 
været på detaljekursus før, OG for dig der har været 
på det første detaljekursus, da det er andre ting vi 
arbejder med denne gang!

 

Pris: 785,-

Sara Lindgaard



Stilkursus med Sara Lindgaard

Lørdag den 2. 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 krop-
styper 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 per-
sonlighed. 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. 
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Pris: 785,- Der gives forslag til en brugbar grundgarderobe og 
hvilke dele der kan redde dig fra den klassiske “jeg 
har skabet fyldt og ingenting at tage på”-situation. 

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!

Hvert kursus er unikt, forstået på den måde, at vi 
sammen starter kurset med at snakke om, hvad hver 
enkel deltager ønsker sig mest af kurset og ud fra det 
fylder jeg på og trækker fra i mit foredrag, så det ram-
mer bedst muligt de ønsker der er netop den dag. 

Striber med Sara Lindgaard

Søndag den 3. april kl. 10 - 16.30

Hvad er det de kan, de der striber? 

Kunne du godt tænke dig at se muligheder i konstruk-
tion og materialer, som du aldrig har set før? Tænke 
i anderledes (stof )baner og muligheder for at frem-
hæve dine bedste sider? 

På denne dag får du mulighed for virkelig en øjenåb-
ner ud i, hvor enkelt og alligevel komplekst konstruk-
tion og det rigtige stof kan gøre en kæmpe forskel for 
det færdige resultat. 

Du vil gå fra kurset med lyst til at gå direkte hjem og 
sy videre, kigge i dit garderobeskab med saksen i 
hånden og målebåndet om halsen og tænke ”skulle 
den dødsyge basisbluse ikke lige have en tur med sak-
sen og et andet stykke stof?”  Folde dit elskede grund-
mønster ud og tegne det af, lægge nye spændende 
linjer, klippe ud, sy sammen og stå med den fedeste 
bluse du har syet længe? 

Vi arbejder i ½ størrelse for at nå så mange kombina-
tionsmuligheder og eksperimenter i løbet af dagen 
som muligt. 

Jeg vil have færdige produkter med til inspiration.

Jeg tegner og fortæller på tavlen og vil vise det ene 
eksempel efter det andet på, hvor fantastisk mange 
muligheder der ligger i alt fra enkelte basismønstre 
til mere avancerede konstruktioner. 

Der er mulighed for at jeg guider dig i hvilke linjer og 
striber der klæder netop din figur!
Husk: striber er ikke bare striber... og jeg vil glæde 
mig til at vise dig, hvor forskellig form de kan tage! 

Kom med til en dag fuld af inspiration og nyskabelse! 
Alle uanset niveau kan deltage. 

Pris: 785,-

Hvis du deltager i både Stil- og Stribekurset 
er overnatning inkluderet i prisen!
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Lørdag den 5. og søndag den 6. marts
kl. 10 - 16.00

Underviser: Laura Fogde Jørgensen

På kurset lærer du at sy canadisk smocksyning. En 
håndsyet broderiteknik, hvor man manipulerer stof-
fet, så det danner forskellige mønstre. 

Vi starter med at gennemgå nogle forskellige varia-
tioner, og man kan derefter vælge hvilken variation 
man vil bruge til sit eget produkt.

På dette kursus syer du en lille taske eller et cover til 
din iPad, men teknikken kan også bruges på beklæd-
ning. Det er derfor kun fantasien, der sætter grænser, 
hvis du vil eksperimentere med den nye teknik, når 
du kommer hjem fra kurset.

Teknikken kan læres af alle, og du behøver ikke at 
have de store forkundskaber for at deltage i dette 
kursus.

Pris: 1775,- (inkl. evt. overnatning)

Kursus i tryk og frihåndsbroderi

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

Undervisere: Karen Marie Dehn og Mette Back

Har du længe gået og drømt om at lære at trykke og 
brodere, 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 broder-
er 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 tryk rammer 
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. 

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.

Udover kursusprisen må der 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

Du kan læse meget mere om tidligere kurser m.m. 
på Karen Marie Dehns blog www.karenmarie.nu og 
Mette Backs blog www.finurligefinesser.blogspot.dk

Pris: 1775,- (inkl. evt. overnatning)

Canadisk smocksyning: Sy taske, iPadcover eller pude

Smock
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Garn - plantefarvningskursus med (G)Uld

Fredag den 22. og lørdag den 23. april
kl. 10 - 16.00

Pris: 1775,- (inkl. evt. overnatning)

Undervisere: (G)Uld
(Anne Støvlbæk Kjær og Louise Schelde Jensen)

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 fantastiske 
unikke farver. 

På kurset bliver der bl.a. gennemgået:
• kendskab til farveplanter
• håndtering af fibre
• bejdsningsmetoder
• fremstilling af farvesupper
• farvningen med fordunklingsbade
• farvningen med frisk plante
• farvningen med tørret plante
• farvning med krap
• farvning med Cohenille
• farvning med indigo

Over weekenden vil du hurtig derfor få det brede 
indblik i processerne, 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 
deltagerne. Så du får min. 8 skønne farver med 
hjem.

Så værdsætter du unika, godt håndværk samt er 
nysgerrig over at se naturens farverige verden – så 
kom og vær med en dag i planternes tegn.

Praktisk info:
• Kurset henvender sig til nybegyndere i alle aldre 

– men øvede er selvfølgelig også velkomne!
• Medbring en notesbog + skriveredskaber + et 

forklæde/praktisk overdel.
• Beregn 40 kr. pr. fed du ønsker at farve. Garnet 

afregnes med underviseren på selve dagen.
• Det er muligt at købe garn, farvebog samt farve-

materiale til egen farvning derhjemme. 

Garn = (G)Uld
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Søndag den 15. og mandag den 16. maj
kl. 10 - 16.00

Underviser: Mathias August Borg

Nu har du mulighed for at lære at lave de smukkeste 
blomster med Mathias August Borg som arbejder på 
Det Kongelige Teater.

På dette kursus lærer du teknikkerne til at lave hånd-
lavede blomster i silke, hør og bomuld. 
Du lærer at stive, forme og lime blade til forskellige 
blomster.
Kurset kræver ingen sy-kundskaber men det er en 
fordel at være fingernem.

Medbring: Saks, flad pensel (ca.1,5 cm), stof (ikke 
kunststof )

Pris: 1775,- (inkl. evt. overnatning)

Glamour & vintage

Fredag den 3. juni  kl. 15 - 21.00
lørdag den 4. juni  fra kl. 10
og søndag den 5. juni  kl. 10 - 16.00

Underviser: Nanna Martinussen

Vintage stilen er glamourøst, sjov og
med til at understrege kvinders femininitet
og former, og lige præcis disse elementer, er
omdrejningspunktet på dette weekendkursus. 

Weekenden bliver en fordybelse i dig. Du skal sy en 
smuk vintageinspireret kjole, som vi tilretter til netop 
din krop. Vi taler om sminke og du lære noget om 
hvordan du kan få en glamourøs frisure og makeup, 
om du enten ønsker at peppe hverdagen op eller vil 
ligne en diva til en af de kommende store feste. Jeg 
har et repertoire at vintage inspireret snitmønstre 
vi syr og tilretter individuelt, du kan se alle kjoler på 
www.howtodofashion.dk

Dette kursus har vintage-stilen og de elementer som 
er med til at skabe denne i fokus. Elementerne i en 
god vintagestil er hår, makeup og velsiddende tøj. 
Du får en introduktion i at bruge vintagestilens ele-
menter, for at skabe en feminin stil og understrege 
det at være kvinde. Du lære noget om både makeup, 
hår og hvilke snit, eller stilperioder du skal se i retnin-
gen af, for at komplimentere netop det som er smukt 
ved din krop.

Selv er jeg vild med vintage! Jeg elsker at være kvin-
de og understreger det med den måde jeg klæder 
mig på. Det smukke ved vintagestilen er at man kan 
bruge de elementer man har lyst til, der er ingen 
regler og man behøver ikke passe ind i et forud-
bestemt modebillede eller et dikteret kropsideal.

Programmet starter fredag eftermiddag hvor vi taler 
vintage, stil, og hår og hvordan man med få virke-
midler kan gøre garderoben og håret mere
glamourøst.

Lørdag og søndag syr du en smuk vintage inspireret 
kjole til dig selv, som vi får til at passe perfekt.
Lørdag aften har jeg et lille oplæg om makeup.
Hvis du savner inspiration til at gøre din garderobe 
lidt mere glamourøst så er dette kursus din mulighed 
for at blive indført i vintagestilens vidunderlige 
verden. 

Pris: 2475,-   inkl. overnatning & glamourøs vintage 
middag lørdag!

Blomsterkursus

Glamour
Kurset er overtegnet.

Der afholdes et tilsvarende 
kursus 9. - 11. september.
Tilmeld dig allerede nu!
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Sara Lindgaard
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.

Mathias August Borg
er uddannet på Det Kongelige Teater. 
Han arbejder til dagligt med at fremstille accessories til scenebrug, deriblandt håndlavede 
blomster.

Undervisere:
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På Emilielunden har vi fokus på det gode håndværk på et højt niveau og med 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, brodere og meget andet.
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.

Charlotte Wiegand 
Siden foråret 2003 har skolen været drevet af Charlotte Wiegand, som er uddannet 
beklædningsformgiver og tidligere har 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 vok-
senundervisning, og den daglige leder er Charlotte Wiegand.
Sideløbende designer og fremstiller Charlotte kvindebeklædning bl.a brude- og
selskabstøj. Charlotte er medlem af Skrædderlauget.

Nanna Martinussen
Jeg er uddannet skrædder og konstruktør eg har lavet tøj professionelt, siden jeg var 16 
år, men jeg har aldrig rigtig fundet min plads i modebranchen. For 3 år siden begyndte 
jeg at undervise og her fandt jeg min hylde. Siden hen er jeg begyndt at lave snitmønstre 
og nu er jeg kommet det helt rigtige sted hen. I min undervisning er tilretningen og den 
gode pasform et meget vigtig element for mig, da den rigtige pasform kan gøre den helt 
store forskel.
For mig er god stil ikke at klæde sig efter hvad moden diktere, det handler om at iklæde 
sig tøj der komplimenter kroppen uanset statur of tørrelse. Jeg synes at alle kvinder 
fortjener at føle sig smukke og have det godt med sig selv og for mig handler en stor de 
af det, om hvordan man klæder sig. Selv har jeg fundet meget af min selvtillid gennem at 
klæde mig ud fra hvordan min krop, nu en gang ser ud. 

Laura Fogde Jørgensen
Tekstilformidler. 
Til daglig underviser jeg i vævning, og det har jeg gjort, siden jeg afsluttede min uddan-
nelse som tekstilformidler i 2013 fra Håndarbejdets Fremme.
Udover at undervise, driver jeg samtidigt min lille virksomhed THOSETHINGSHANDMADE, 
hvor jeg arbejder og eksperimenterer med alle mulige teknikker inden for de tekstile 
håndværk.

Om Emilielunden:
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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 bedes du overføre 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 på syholdene, 
hvis du er forhindret. Dog forudsat at der er plads på et andet hold. Derudover er 
det også muligt 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.


