Invitasjon til workshop i spinning og
toving
Tid: 19. - 21. mai 2017
Sted Knarlagssundet, Hitra
Veiforklaring/adresse:
Ansvarlige: Hilde Okstad og Ingvild Svorkmo Espelien
Pris: 2500,- per person inkl. mat.

Tuva aktivitetssenter og Selbu spinneri har holdt flere tove – og -spinnekurs sammen. Vi
inviterer nå til en workshop med tanke på dere som har vært med på kursene – eller for dere
som har tilsvarende erfaring med toving og/eller spinning. Målet er at vi skal kose oss med
arbeidet og dele erfaringer og kreativitet med hverandre under ei hyggelig og inspirerende
helg.
Ansvarlige: Hilde Okstad og Ingvild Svorkmo Espelien
Program:
Vi utforsker teknikker og metoder og lager ting vi har lyst til å prøve oss på. Vi hjelper
hverandre og inspirerer hverandre!
Workshopen begynner kl 1900 fredag kveld med en kopp kaffe og velkomst. Vi diskuterer
hva vi har lyst til å gjøre og begynner å arbeide. Vi fordeler oss i grupper slik at alle får
anledning til å prøve både spinning og toving – dersom de ønsker det.
Toving: Lyst til å lage tøfler? Hilde gir veiledning.
Spinning: lyst til å prøve deg på et garn med to helt ulike trådtykkelser? Ingvild viser forslag.
Du kan også lære deg navajo-tvinn, en magisk tvinnemetode……
Lørdag spiser vi frokost og setter i gang arbeidet. Er det godt vær, er vi ute, kanskje tover vi
på brygga ved et langbord? Spinning kan også foregår ute om være er godt, ellers sitter vi
Inne i det ene naustet, der er det lyst og trivelig.

Middag lager vi sammen – kanskje i bålpanne?
Søndag har vi tid til ei økt etter frokost for de som har tid/lyst, ellers vasker og rydder vi oss
ut til klokka 12 – og avslutter med lunsj.
Materialer:
Det er mulig å kjøpe ull fra norske saueraser i alle mulige kvaliteter, farger og
foredlingsgrader, fra vasket ull til spinnsky, kardeflak og kardebånd. Ellers kan alle ta med ull
selv, men husk at det kan blir vanskelig å vaske ull og få den tørket til bruk, så ikke planlegg å
jobbe med skitten ull. Derimot kan dere ta med ull i sekker om dere ønsker en vurdering av
dem med tanke på seinere bruk.
Tilleggsaktiviteter:
Vi kan fyre opp i badestampen som står nede på brygga om vi vil!
Flotte bademuligheter fra brygga.
Fiskemuligheter ute på flytebrygga.
Båttur! Se Knarlagsundet fra sjøen (kveldstur).
Mat og drikke:
Hilde og Ingvild kjøper inn til felles måltid som vi tilbereder sammen. Kanskje blir det noe
godt fra sjøen? Drikke tar alle med selv – om man ønsker noe mer enn vann, melk og juice.
Fasiliteter:
Enkel hyttestandard. Det er tørrdo i naustet. 1/2 min å gå ned fra hytta til brygga
Det er 4 separate soveplasser på den ene hemsen og i det andre naustet er det en hems med
to dobbelmadrasser. I hytta er det et gjesterom med familiekøye og et rom med to senger
(køye).
Maks 8 deltakere, så vær rask med å melde på! Påmelding er bindende, frist 07.04.2017

