
Kom och brodera av hjärtats lust!
Lördag 21 – söndag 22 maj 2022

Tamme Craft & Skapligt bjuder in till en helg fylld med broderi, 
god mat & trevligt sällskap i vackra omgivningar på Älvkarleö Herrgård. 

Vi lär oss fritt yllebroderi och grunderna i guldbroderi.
Kursen passar dig som är nybörjare 
och dig som broderat lite tidigare. 

För mer information se vår hemsida 
www.tamme.com

Maria Hjalmarson Tamme
info@tamme.com
www.tamme.com

Maria är utbildad inom broderi och är i sitt rätta 
element när hon får lära ut & entusiasmera.

Att skapa fritt med olika textila material
är det hon gillar bäst.

Monica Stålberg
info@skapligt.se
www.skapligt.se

Med skaparglädje i fokus så har Monica 
samlat på sig kunskap av olika textila tekniker i flera år. 

Känslan av att skapa något själv är roligt, 
avkopplande och givande på många sätt.



Lördag

9.30  Vi börjar lördagen med samling & gemensam fika
10.00 Kursstart
13.00 Lunch & incheckning
14.00 Broderar vi vidare
15.30 Eftermiddagsfika
16.00      Broderar vi vidare
19.00 Tvårättersmiddag, dryck tillkommer

Söndag 

7.00-9.00 Frukost och utcheckning
9.00        Kursstart
13.00 Lunch
14.00      Broderar vi vidare
15.30      Eftermiddagsfika och avslut

I kursen Fritt yllebroderi kommer du att få lära dig grunderna hur du broderar på ylle. 
Vi går igenom material, planering av broderi, mönsteröverföring, stygn och applikationer. 

I kursen Guldbroderi lär vi oss grunderna att sy med kantiljer, japanguld mm

Baspaket av material ingår till båda kurserna. Har du eget material så ta gärna med det 

också. Mönster ritar du själv eller så utgår du från någon av våra mallar.

Ta även med: 
Sax för papper och tyg, papper & penna för att rita mönster, knappnålar, måttband, 
transparent plastmapp och en grov vass nål eller liknande för att kunna sticka hål i 
plastmappen. 
Om du vill använda sybåge/syram tar du med även detta. 
Gärna även en liten bordslampa samt skarvsladd om ni har och känner att ni behöver. 
Ta även med kaffemugg/vattenflaska med lock. Inga öppna dryckeskärl får användas i 
broderisalen.

Du som vill vara med skall vara fullt frisk, gärna vaccinerad och inte varit utomlands nyligen.



Pris för denna helg är 3 990 kr per person. 

I detta ingår helpension exkl. dryck, enkelrum, kurs i yllebroderi och guldbroderi och en 

massa skratt! 

Baspaket av material ingår till båda kurserna. Har du eget material så ta gärna med det 

också.

För att kursen ska genomföras måste vi ha minst 14 deltagare.

Anmälan

Anmälan görs till Monica på info@skapligt.se , ange ditt namn, adress och telefonnummer.

Här får du även svar på frågor gällande ditt boende och mat mm.

Vid frågor gällande kurserna är du välkommen att maila Maria på info@tamme.com

Anmälan är bindande och giltig när din bokningsavgift på 1000 kr är betald. Resterande 

belopp betalas senast 18 april.

Vid eventuell avbokning återbetalas inte bokningsavgiften.

Vid avbokning senare än 18 april återbetalas resterande belopp endast mot giltigt läkarintyg.

Om arrangören ställer in resan återbetalas hela beloppet.

Läs mer om herrgården här: 
www.alvkarleoherrgard.se
Älvkarelö Herrgård, Bruksgatan 22, 814 94 Älvkarleby
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