
 
 

Höstprogram 2021 
Vi hoppas vi kan genomföra dessa programpunkter men som alltid osvuret är bäst, så 
kolla på vår Facebook-sida eller hemsida för senaste uppdateringar. 

På våra dräktcaféer så finns det ett tema som vi börjar med. Ta gärna med antika plagg, 
som passar i temat, och visa. Sen syr vi tillsammans på det projekt du just nu håller på 
med. Det går alltid att få hjälp av någon om du känner dej osäker. Liten avgift för kaffe/te 
och smörgås. 

 Årsmöte 22 augusti kl 11.30 Dansrotundan, Trollsjöparken i Eslöv i samband med 
Folkdansringen och Skånedagen. Kom gärna själv i dräkt! 

 Dräktcafé i Lund lördag 11 september kl 11-15 på Vuxenskolan om att sy vita plagg tex 
särkar och skjortor. Eva inleder med att berätta lite om vita plagg sen syr vi 
tillsammans. Anmälningar senast den 5 sept. till Eva Möller mail eva@bellatextilia.se 
tel 073-0520445.  

 Dräktcafé i Kristianstad lördag 2 oktober kl 11-15 på Vuxenskolan. Vi tillverkar 
stoppade galgar som man kan hänga antika plagg eller sin folkdräkt på. Anmälningar 
senast den 26 sept. till skanskadrakter@gmail.com eller Anna Bärring tel 0707-315055. 
Kursavgift för material och fika.  

 Dräktcafé i Lund lördag 23 okt kl 11-15 på Vuxenskolan om livstycken. Eva inleder med 
att berätta lite om olika liv och livstycken sen syr vi tillsammans. An-mälningar senast 
den 17 okt. till Eva Möller mail eva@bellatextilia.se tel 073-0520445 

 Uppsättning av spånklutar från nordvästra Skåne 30 oktober kl 10-16. Vuxenskolan i 
Ängelholm. Begränsat antal platser. Anmälan senast 16 oktober på mailen 
skanskadrakter@gmail.com eller Anna Bärring tel 0707-315055. Kursavgift för material 
och fika. 

 Dräktcafé i Kristianstad söndag 21 november kl 11-15 på Vuxenskolan. Vi provar på att 
goffrera en bit kjoltyg samt att det blir möjligt att påbörja våderna till en kjol. 
Anmälningar senast den 7 nov. till skanskadrakter@gmail.com eller Anna Bärring  
tel 0707-315055. Kursavgift för material och fika. 

Föredraget om skånska klutar med Håkan Nilsson, Kristianstad, är framflyttad till  
våren -22. Vi planerar fler klutkurser under kommande år. 

 
Adresser:  Vuxenskolan i Lund, Glimmervägen 6  

Vuxenskolan i Kristianstad, Östra Vallgatan 10  
Vuxenskolan i Ängelholm, Järnvägsgatan 11 


