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Vi erbjuder 
långa och 

korta kurser 
inom följande 

områden:

Allmän kurs

Friluftsliv och hälsa

Hantverk

Folkmusik

Funktionsvariationer

Privatekonomi

Språk och 
kommunikation

Väva på distans 
Kursen för dig som är nybörjare i vävstolen 

Kurstid
24 augusti 2021 - 10 juni 2022

Kursveckor:
13-17 september
25-29 oktober 
17-21 januari 
4-8 april 

Kursens syfte 
Kursen ger dig förutsättningar att komma igång att väva i din egen vävstol. Under 
kursen lär du dig varpa, sätta upp vävar och väva i olika tekniker och material. 

Kursbeskrivning 
Du kommer till skolan två veckor på hösten och två veckor på våren för att träna 
på grunderna. Du fortsätter hemma och omsätter kunskaperna i din egen vävstol 
och får handledning via internet eller telefon. Under väntetider som uppstår, 
skapar vi olika textila alster i valfria tekniker. Exempelvis nålbrev, återbruksslöjd, 
yllebroderi etc.  

Kursen ger dig: 
 x kunskap att sätta upp din vävstol och komma igång med vävning 
 x grundläggande tekniker i vävning 
 x kunskap att planera och varpa för enklare vävar 
 x alster och idéer i andra textila tekniker 

Kurslängd & omfattning
50% under läsåret 21/22
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Kostnader
All undervisning på skolan är avgiftsfri.
En omkostnadsavgift på 300 kr/termin samt mat- och boendekostnader enligt nedan tillkommer. 

Kostnad per träff, inkl. mat
Dubbelrum (i mån av plats) ............................2185 kr
Enkelrum (i mån av plats) ...............................2305 kr
Endast mat (ej logi) .........................................1545 kr

Material bekostas av deltagaren.

Tillägg boende: 
Sänglinne.........................................................120 kr 
(lakan, påslakan, örngott, stor + liten handduk)
Städning (rum) ................................................300 kr

Studiemedel
Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av 
studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Studerande över 20 år kan söka studiemedel 
(bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se och www.folkhogskola.nu

Kan erhållas på kursen
Intyg.

Anmälan
Löpande anmälan.
Anmälan sker via hemsidan, epost eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.
Välkommen med din anmälan!

Kontakt
Eeva-Liisa Elgland, kursföreståndare ............................................................ 070-399 89 33
eeva-liisa.elgland@malungsfolkhogskola.se


