
 

     Retningslinjer for læringsverksted vev 05.09.22 

Alle medlemmer i Skedsmo Husflidslag kan være med i vevringen, men det kreves erfaring fra veving eller gjennomførte 

kurs. I dag teller vi godt over 30 medlemmer, en kreativ, positiv og hyggelig gjeng som har veving som felles hobby! Vi 

møtes på Tingvold på mandager kl. 18-21. Den første mandagen i måneden har vi spesielt fokus på planlegging og læring. 

Det lages halvårige planer for aktiviteten. Vevringen disponerer tre rom i 2.etasje på Tingvold hvor vi har 9 vever. I 

tillegg bruker vi salen til større møter, kurs og workshops. 

Vi lærer 

• Av hverandre (vi har svært mange kunnskapsrike medlemmer) og ved egne studier  

• Av ressurspersoner utenfra  

• Av ekskursjoner/turer/besøk i inn- og utland(Sverige)    

Vi samarbeider om og hjelper hverandre med 

• Planlegging 

• Oppsetting av vevene og utfordringer underveis  

• Å fordele ansvar og oppgaver 

• Å holde lokalene våre i orden 

 

Vi vever og har fokus på 

• Variasjon i teknikker og produkter 

• Utvikling. Vi har en utviklingsgruppe som passer på at vi hele tiden får nye utfordringer 

• Tradisjonshåndverk, kvalitet og holdbarhet 

Retningslinjer for vevringen: 

Vevprosessen. En-to personer vil ha hovedansvaret for en vev, men vi forventer initiativ og medvirkning fra alle. De som 

vil veve på lagets vever, må ta aktiv del i hele vevprosessen fra å lage renning til hovling og nedknyting. Renninga bør være 

ferdig i god tid før oppsetting. Vær nøyaktig i arbeidet og rett opp evt feil før nestemann tar over. Vi ønsker at flest 

mulig skal veve på de ulike vevene. Vi må derfor ta hensyn til hverandre når vi bestiller renning (ikke sette opp for mange 

meter slik at andre ikke slipper til). Et vellykket produkt kan settes opp igjen. 

 

De som har hovedansvaret for en vev starter vevingen (må ha skaffet seg innslagsmateriale), og deretter følges lista. 

Dersom en er forhindret fra å starte, går turen til nestemann. Den som vevde sist har ansvar for at nestemann får 

beskjed. Vi må holde skyttelen i gang! 

Vi er mange og har lange renninger og er derfor avhengig av at det jobbes jevnt på vevene. Alle vever i sitt tempo, men vi 

forventer at den som vever setter av minimum 4 timer i uka. Dersom uforutsette ting gjør at du ikke kan veve på en 

stund, må du enten be om hjelp eller avslutte ditt produkt. Når alle på lista har vevd sin del og det er renning igjen, kan 

reservelista aktiveres, deretter andre interesserte. 

Bestilling: Etter at en vev blir presentert på planleggingsmøte, sendes liste rundt for påmelding og oppføring av ønsket 

renningslengde. Lista henger senere på veven. Ved avsluttet veving skriver en opp på lista hvor mye en har vevd og 

eventuelt mengde garn en har brukt av lagets garn. 

Betaling: To stykker måler opp når en vev er klippet ned, lengdene noteres på lista. Det må betales for alt som veves på 

lagets vever. Regning mottas fra laget og betales ved forfall. Det er anledning til å selge det en vever på Tingvold. 

Utlån: Vi låner ut bøker og pådragingsknekt. NB! Lånebok. Vi låner ikke ut vevskjeer, vevmagasiner og spesialutstyr. 

Lagets utstyr kan brukes/lånes på Tingvold. 

 

Renhold og orden: Det gir trivsel og ha det rent og ryddig. Støvsug/tørk støv alltid etter at du har avsluttet din veving. 

Alle som vever på lagets vever er ansvarlig for at utstyr blir tatt vare på og lagt på rett plass. Vi er ansvarlig for 

arealene vi bruker. Pass på at vinduer er lukket, støpsler tatt ut og dører låst. 

Veving gir glede, trivsel og utvikling. Vi er sammen om å få det til!           



 

 

 

 

 

 


