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Vi kommer hele vejen omkring det  
alsidige og til tider krævende, fladsting.
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Pris: 4.750 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 
5.250 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside:  
www.rhskole.dk (under KORTE KURSER) eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Eva mm Engelhardt er tekstilkunstner og uddannet tekstilformidler fra Håndarbej-
dets Fremmes Seminarium (HFS) med broderi som speciale. Hendes stil udspringer 
af gadekunsten og tegneseriernes univers, hvilket giver en lidt fandenivoldsk og 
rebelsk indgangsvinkel til broderiet. Eva har værksted på Nørrebro i København, 
hvor hun med genbrugsmaterialer og arvede tråde gengiver sit skøre og skæve syn 
på verden. Eva har holdt workshops og undervist, bidraget til en håndfuld broder-
ibøger, skabt gadekunst og kunstudstillinger igennem de sidste 12 år. Et kursus 
hos Eva giver med sikkerhed en masse inspiration og nye indgangsvinkler til den 
ældgamle broderikunst. Med håndværket under huden og en dejlig nørdet entu-
siasme guider hun sine kursister fra første sting til sidste endehæftning. 
Læs mere på www.etc.andthemadness.dk.

Tilmelding

Kursusvært

Medvirkende

Materialeudgifter

• Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.
• Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.
• Claydies: Tine Broksø og Karen Kjældgaard-Larsen, eksperimenterende, utradi-

tionel keramikerduo med original, kunstnerisk og kommenterende tilgang til og bud 
på klassiske brugsgenstande.

Ugen op til kurset vil der blive sendt en liste med alle de materialer og redskaber, du skal 
medbringe. Der vil være mulighed for at købe uldgarn og forskellige typer stof af under-
viseren. Du må påregne en materialeudgift på 250 kr.

På dette fladstingskursus kommer vi hele vejen omkring det meget alsidige og til tider 
krævende fladsting. Stinget kan bruges til skrift, billeder og nonfigurativt frihåndsbro- 
deri. Det kan sys med alle garntyper og på alle stofunderlag.

I starten af ugen gennemgås, hvordan man syr stinget ligeud, i rundinger og omkring 
hjørner. Hvordan man bruger det til at udfylde en flade, så den har skyggenuancer, samt 
de forskellige variationer af ophøjet og polstret fladsyning. Vi kommer ind på en række 
forskellige overføringsteknikker, materialevalg, stingplacering, endehæftninger, valg af 
nåle, trådlængde, stinglængde og presning af det færdige arbejde. Samt en håndfuld 
andre broderiteknikker, der hænger sammen med fladsyningen.

Vi starter med de fine tætte sting, hvor der syes med bomuld på hør- eller bomuld-
slærred. Derefter arbejder vi lidt mere løssluppent med uld på uld, efterfulgt af hør og 
andre eksperimenter. Du vil få udleveret færdige motiver for at lære teknikken og dens 
finurligheder. Vi arbejder hen imod, at du skal brodere dine egne motiver med selvvalgte 
materialer.
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Søndag den 17. november
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og 
kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst  
v/ Anja og Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til ugens forløb i 
værkstedet v/ Eva mm Engelhardt.

Mandag den 18. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens 
tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 13.00-13.45: Rundvisning på højskolen  
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Foredrag: ”Fra tanke til ting” 
v/ Claydies.

Tirsdag den 19. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens 
tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Sang- og fortælleaften  
v/ Mads Rykind-Eriksen.

Onsdag den 20. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens 
tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 13.00-17.00: Vi tager bussen ud i det  
sydjyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med  
vejledning.

Torsdag den 21. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens 
tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med  
vejledning.

Fredag den 22. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens 
tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik  
v/ Eva mm Engelhardt.
Kl. 19.00: Afslutningsmiddag og festaften.
Kl. 21.00: Fernisering for alle kursister.
Derefter ostebord og festhygge m.m.
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Lørdag den 23. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der 
morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, 
aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Værkstedsugen 2019 på Rødding Højskole 
har aktiviteter på 6 værksteder:
•   Skaftevævning. Magiske garner på nye  
      måder.
•   Broderi. Fladstingsfornemmelser.
•   Keramik. Model og støbeform.
•   Botanisk plantetryk. Tema og variation.
•   Strik. Strik uden grænser.
•   Hækletøj. Hækling til beklædning.

Morgensang, foredrag og udflugter er 
fælles for de seks hold.

Inspirerende undervisningslokaler
I 2013 blev skolens gamle stald og lade bygget 
om for 20 millioner kroner, så bygningerne 
i dag fremstår med nogle af Danmarks mest 
moderne kreative værksteder, indrettet i et 
spændende, arkitektonisk miljø. Året efter blev 
Solgården, hvor forskellige tekstilværksteder 
holder til, renoveret: vævning, tekstiltryk, filt-
ning, strik, syning og farvning udfolder sig her. 
Rødding Højskole er stolt over at byde dig vel-
kommen i spændende bygninger med kreative 
værksteder, hvor vi ved, du tænker: ”Her vil jeg 
gerne være.” 
 
Værkstedsugen 2019 summer af aktivitet de 
forskellige værksteder. Selv om du kun kan del-
tage på et hold, vil du opleve det som en ekstra 
inspiration, at se de andre værksteder udfolde 
sig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en 
kreativ højskoleuge!

Eksem
pler på broderi

23.
nov.


