”Husflid i skolen”
Barn og unge skal få kjennskap til lokal kultur og tradisjon, møte handlingsbåren
kunnskap, lære ulike teknikker, gjøre erfaringer med naturmaterialer og møte
skaperglede. Nye generasjoner må bli opplært i å ta vare på vår felles kulturarv!
Organisering:
To formidlere viser og forteller, maks 30 elever i gruppen.
En formidler, maks 15 elever i gruppen.
Opplegg a 3 skoletimer. To grupper pr. dag.
Elevene får lage en liten ting ut fra bestilt tema/opplegg.
Tema som tilbys:
1. Ull (S/M/U): Elevene får tove en ting, tilpasset klassetrinnet.
De vil få se ulike ullfibre fra ulike saueraser, og hvordan ull spinnes til tråd. Litt om
ulike måter ull toves på, nålefilting og våt filting. Elevene vil få lage små gjenstander i
tovet ull.
2. Tre (M/U): Spikking i rått tre: Eksempler på ting som kan lages: krympebokser,
knagger, tvarer/rørepinner og kakestikke.
Fletting/sveiping i never: sveipte bokser eller å flette kurver, stjerner og annet.
Begge undervisningsoppleggene er tilpasset klassetrinnet, gruppestørrelsen og
årstid/materialet.
Elevene vil få se eksempler på hvordan alle bjørkas deler (røtter, bark, greiner og
trevirket) kan brukes til å lage ting.
3. Snorer og bånd (M/U): Elevene får lage et eller flere bånd og/eller snorer. De får
se hvordan forskjellige bånd lages både med og uten redskap (ulike flettinger,
grindvev og brikkevev). Fakta om tradisjonsbruk av snorer og bånd.
4. Tegne med tråd (S/M): Fritt broderi. Elevene får brodere et bilde fritt ut fra det
temaet instruktørene velger å inspirere med i forhold til klassetrinn og årstid. Litt om
ulike stingtyper. Det vil bli vist eksempler på ulike typer broderi, både gamle og nye.

Skolene må velge mellom de fire temaene nevnt ovenfor og avtale dette ved
bestilling.
Instruktørene har med seg alt som trengs til aktivitetene (materialer, redskap og
utstyr). Oppleggene kan være i et vanlig klasserom.




Produsent: Rogaland Husflidslag og Husflidskonsulenten i Rogaland
Kontaktperson: Husflidskonsulent Berit F. Rasmussen, tlf. 97671444 eller e-post:
rogaland@husflid.no
Pris kr. 5.000,- for en hel dag med 2 grupper (inkl. materialer, utstyr og
reiseutgifter til instruktørene).

