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Meginhlutverk íslenska Heimilisiðnaðar-
félagsins er að vernda, auka og efla 
þjóðlegan íslenskan heimilisiðnað. 

„Þetta gerum við að miklu leyti með því að reka 
skóla þar sem haldin eru námskeið í handverki. 
Auk þess gefum við út blað einu sinni á ári og 
rekum verslun sem selur efni til þjóðbúninga-
gerðar, íhluti í vefstóla, ýmislegt til tóvinnu og 
fleira tengt íslensku handverki og menningar-
arfi,“ segir Sólveig Theódórsdóttir, formaður 
félagsins. 

Heimilisiðnaðarfélagið hefur unnið eftir 
Unesco-samningnum um verndun þjóðararfs 
sem undirritaður var árið 2005. „Okkar hlutverk 
er að standa vörð um gamalt íslenskt handverk. 
Við gáfum til dæmis út bókina Íslensk sjóna-

bók með mynsturhandritum frá 17. og 18. öld. 
Mynstrin voru  teiknuð að nýju af nemendum 
Listaháskólans og er elsta handritið eftir Ragn-
heiði Jónsdóttur, biskupsfrú á Hólum.“ 

Á döfinni er svo fjöldi áhugaverðra námskeiða 
fyrir alla aldurshópa. „Nú eru að fara af stað 
námskeið í tálgun fyrir börn sem er mjög spenn-
andi en við höldum reglulega námskeið fyrir 
börn í ýmsum handverksgreinum. Svo mætti 
líka nefna þjóðbúninganámskeið, barnabún-
inganámskeið, námskeið í orkeringu auk fleiri 
námskeiða.“

Á heimasíðu félagsins www.heimilisidnadur.
is er hægt að fylgjast með námskeiðsúrvali þess 
ásamt nánari upplýsingum um kostnað, skrán-
ingu auk ýmis fróðleiks um félagið. 

Stendur vörð um 
íslenskt handverk
Heimilisiðnaðarfélagið var stofnað árið 1913 í þeim tilgangi að 
varðveita íslenska gripi og menningarverðmæti frá þúsund ára 
tilveru íslenskrar þjóðar í landinu. Félagið býður upp á fjölda 
námskeiða í gerð íslensks handverks fyrir alla aldurshópa. 

Sólveig Theodórsdóttir, formaður Heimilisiðnaðarfélagsins. MYND/ANTON
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1. Klippið gamlan stutt-
ermabol í sundur rétt 
neðan við handveg. 

2. Mælið út og  merkið 
fyrir teygjunni með fata-
krít eða notið sauma-
vélafótinn til að áætla 
bilið milli teygjuranda.

3. Saumið með teygju-
tvinna í bolinn. Byrjið 
efst þar sem bolurinn var 
klipptur í sundur. Munið 
að skilja eftir nógu lang-
an enda af teygjutvinn-
anum til að binda saman 
þegar komið er hringinn. 
Gott er að leita sér leið-
beininga um  hvernig 
sauma á með teygju-
tvinna, áður en byrjað er.

4. Þegar rendurnar eru 
orðnar nógu margar skal 
úða létt yfir með vatni 
og renna yfir teygju-
saumana með straujárni. 

Við það kippist teygju-
tvinninn til baka.

 Heimild: bluebirdandtheboy.
 blogspot.com

Einfalt pils eða skokkur
Gamall stuttermabolur er til ýmissa hluta nytsamlegur. Með einföldum hætti 
má til dæmis breyta honum í pils á fullorðinn eða skemmtilegan skokk á barn.

Saumið með teygjutvinna 
rendur efst í bolinn.

Klippið gamlan stuttermabol í 
sundur. MYND/BLUEBIRDANDTHEBOY.

 BLOGSPOT.COM

Höfum opnað glæsilega föndurverslun 
í Holtagörðum

 Opið virka daga 11-18 og laugardaga 11-15 
s. 553-1800 • www.fondurlist.is

Okkar vinsælu 
námskeið

eru að byrja!

Handverkshúsið Bolholt 4, 105 Rvk. Sími: 555 1212 

Ný vefverslun:

handverkshusid.is 
Skráðu þig núna! Þú gætir unnið 50.000 kr.

Ný vefverslun:

handverkshusid.is 
Skráðu þig núna! Þú gætir unnið 50.000 kr.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Elsa Jensdóttir, tp. elsaj@365.is, s: 512 5427.
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

TÖLUR TIL STYRKTAR 
GÓÐU MÁLEFNI
Fjáröflun Kvennaathvarfsins 
stendur til 23. september. Mark-
miðið er að afla fjár til kaupa á 
stærra húsnæði fyrir Kvennaat-
hvarfið. Tölurnar fást í átta litum 
og er hægt að nota í alls 
kyns hannyrðir. Yfirlit 
yfir sölustaði er að 
finna á www.oll-
medtolu.is.

Handverkshúsið er fimmtán 
ára fyrirtæki sem sér hæfir 
sig í innflutningi og sölu 

hráefnis og verkfæra fyrir hand-
verksfólk í öllum gerðum hand-
verks. Þorsteinn Eyfjörð, fram-
kvæmdastjóri Handverkshússins, 
segir breiðan hóp viðskiptavina 
af báðum kynjum skipta við versl-
unina. „Hingað koma bæði þeir 
sem eru að iðka handverk eða 
kenna í skólum landsins. Við 
 seljum hráefni og verkfæri til aðila 
sem vinna í tré, silfur, stein, gler og 
leir svo eitthvað sé nefnt. Auk þess 
þjónustum við skólana í landinu 
með eitt og annað sem verkgreina-
kennarar sinna í daglegu starfi.“ 

Fjölbreytt námskeið
Námskeiðahald er stór þáttur í 
starfssemi Handverkshússins. Þor-
steinn segir fjölbreytt úrval nám-
skeiða í boði, bæði fyrir  byrjendur 
og lengra komna. „Námskeiðin 
tengjast eðlilega því hráefni sem 
við erum að selja. Við bjóðum upp 
á tuttugu mismunandi námskeið, 
til dæmis skartgripanámskeið í 
silfursmíði, tálgunámskeið, nám-
skeið í tréútskurði, brýnslunám-
skeið og námskeið í myndristu-
tækni. Við erum einnig með gler-
námskeið og vinsælt námskeið 
í hnífagerð.“ Um er að ræða stutt 
námskeið að sögn Þorsteins þar 
sem mætt er í tvö til þrjú skipti 
og verkefni unnin frá grunni og 
fullkláruð. „Þátttakendur læra 

þá tæknina og geta síðan haldið 
áfram heima hjá sér með frekari 
verkefni.“  

Kennarar námskeiðanna eru 
að öllu jöfnu innlendir hand-
verksmenn með mikla reynslu 
segir Þorsteinn. Í vetur verður þó 
bryddað upp á þeirri nýjung að 
bjóða upp á erlendan kennara. Um 
er að ræða námskeið í skartgripa-
gerð sem Carol Simmons kennir í 
október. 

Ný vefverslun
Í upphafi árs opnaði Handverks-
húsið nýja og glæsilega vef verslun. 
Þar er hægt að skoða allt vöruúr-
val verslunarinnar og ganga frá 

kaupum á netinu. Þorsteinn segir 
megin hugsunina á bak við vef-
verslunina vera þá að þjónusta 
alla landsmenn enda búa  margir 
viðskiptavinir hennar utan höfuð-
borgarsvæðisins. „Við sjáum vel 
hvernig umferð inn á vefinn hefur 
aukist. Bæði eru viðskipta vinir 
okkar að skoða vöruúrvalið en 
líka að kaupa enda eru allar vörur 
okkar þar inni. Sem dæmi pantaði 
bóndi hjá okkur bandsög um dag-
inn á vefsíðunni og stórt útgerðar-
fyrirtæki fann hjá okkur brýni á 
vefsíðunni og hringdi og pantaði.“ 
Handverkshúsið er til húsa í Bol-
holti 4, 105 Reykjavík. Sjá nánar á 
www.handverkshusid.is.

Skartgripir, tréút-
skurður og hnífagerð
Fjölbreytt námskeið eru í boði í vetur hjá Handverkshúsinu. Nýlega opnaði 
fyrirtækið glæsilega vefverslun þar sem allar vörur þess fást.

Þorsteinn Eyfjörð, framkvæmdastjóri Handverkshússins. MYND/ANTON
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Heimilisiðnaðarskólinn
Prjón, hekl, þjóðbúningasaumur, baldýring, útsaumur, 
orkering, knipl, jurtalitun, tóvinna, námskeið fyrir börn, 

vefnaður, leðursaumur, og margt fleira.

Verslun
Mikið úrval af íslensku prjónabandi og lopa, prjónum, 

prjónabókum og blöðum.
Efni og tillegg fyrir þjóðbúningasaum og jurtalitun.

Garn ofl. fyrir vefnað og efni til jurtalitunar.
Gjafakort.

Opið alla virka daga kl. 12 – 18.
Verið velkomin.

�

�

Heimilisiðnaðarfélag Íslands

Nethyl 2e
110 Reykjavík

Símar 5517800/5515500
hfi@heimilisiðnaður.is

www.heimilisidnadur.is

Amma mús – handavinnuhús var 
opnað í byrjun ágúst árið 2010. Lagt 
var upp með að opna alhliða hann-

yrðavöruverslun með prjón og útsaum. „Við 
horfðum til fyrri tíma verslana þar sem 
hægt var að fá mikið úrval vara á einum 
stað. Í Ömmu mús erum við með nánast 
allt sem viðkemur prjóni og saumum, til 
dæmis dásamlegt prjónagarn og upp skriftir 
á íslensku frá Rauma í Noregi og  danskar 
prjónabækur og garn frá Isager í Danmörku. 
Í Ömmu mús eru miklir reynsluboltar á 
bak við borðið sem geta aðstoðað með nán-
ast hvað sem er. Við erum sérverslun með 
þekkingu og þjónustu,“ segir Hildur Guðna-
dóttir, eigandi Ömmu músar.

Sú nýbreytni verður í haust hjá Ömmu 
mús að boðið verður upp á stutt námskeið 
sem miða að því að ná færni í því sem kennt 
er það kvöldið. „Hugsunin er sú að þeir sem 
ekki hafa áhuga á að binda sig í mörg skipti 
eða langar bara að læra eitthvað eitt til að 
koma sér af stað geti það með góðu móti. 
Þetta gæti líka verið góð tilbreyting fyrir 
saumaklúbbinn eða vinkonuhópinn. Sem 
dæmi um námskeið má nefna  prjónaðar 
jólakúlur, heklaðar jólabjöllur og hekl fyrir 
byrjendur, líka örvhenta.“ Námskeiðin 
verða á miðvikudagskvöldum frá klukkan 
sjö til tíu og þau hefjast þann 26. september 
næstkomandi. Allt efni sem þarf að nota á 
námskeiðunum fæst á staðnum.

Hildur segir að margt hafi breyst í þjóð-
félaginu á síðustu árum. Kunnátta í hann-
yrðum hafi minnkað eftir að húsmæðra-
skólum landsins fækkaði en eftir að 

 kreppan skall á hafi þrýstingur á fólk að 
fara að prjóna og sauma sjálft aukist. „Við 
finnum vel fyrir þessum mikla áhuga og 
í fyrra urðum við líka varar við vaxandi 
áhuga fyrir útsaumnum. Það er greini-
legt að nú á að sauma meira fyrir jólin en 
mörg undanfarin ár. Við erum búnar að fá 
jólaútsauminn í hús og ný útsaumsefni í 
bland við þau hefðbundnu. Nýjar mynstur-
bækur og strammamyndirnar gömlu og 
góðu koma inn eins og haustlægðirnar. 
Fyrir þær sem ekki hafa of mikinn tíma eða 
vilja skapa sjálfar sín verk þá má benda á að 
það eru ekki alltaf stærstu stykkin sem gera 
mesta lukku. Smá útsaumur í fal legum 
ramma getur líka glatt.“

Ásamt því að bjóða upp á áðurnefnd 
námskeið heldur starfsfólk Ömmu músar 
prjónakaffi annan hvern laugardag á 
milli tíu og tólf. „Þá kemur hingað fullt 
af fólki og prjónar saman. Okkur finnst 
gaman að heyra frá viðskiptavinum okkar 
hvað þá langar að gera og læra og höfum 
 stundum orðið við óskum um ákveðin 
námskeið. Það er til dæmis á döfinni að 
halda mæðgnakvöld þar sem stelpur koma 
með mæðrum sínum og læra grunninn í 
prjóni. Við ætlum líka að vera með grunn-
námskeið í hekli og finnum fyrir auknum 
áhuga á því hjá ungum konum. Við  reynum 
að verða við óskum viðskiptavinanna og 
reynum eftir fremsta megni að leysa úr 
þeim vandamálum sem til okkar er leitað 
með,“ segir Hildur. 

Nánari upplýsingar um verslunina má 
finna á Facebook-síðu hennar. 

Fjölbreytt námskeið haldin í vetur
Amma mús – handavinnuhús býður mikið úrval prjóna- og útsaumsvöru og er starfsfólk verslunarinnar fullt af þekkingu og reynslu 
af hannyrðum. Jólaútsaumurinn er kominn í hús og ný útsaumsefni. Verslunin mun standa fyrir fjölbreyttum námskeiðum í vetur.

Starfsfólk Ömmu músar býr yfir mikilli reynslu. MYND/ANTON



A4 Smáratorgi 1, Kópavogi
www.a4.is / sími 580 0010 / sala@a4.is
Allar þessar vörur fást hjá A4 Smáratorgi, en Létt- og Plötulopi fást einnig hjá A4 Akureyri

Afslátturinn er á kostnað A4. Ríkisskattstjóri fær að sjálfsögðu greiddan virðisaukaskatt af vörunni.

LÉTTLOPI OG 
PLÖTULOPI

Mikið úrval af efni til skartgripagerðar30% afsláttur af öllum Dale prjónablöðum

Dale Vipe, 100% bómullDale Vipe 100% bómull

Skrapppappír. Aðeins 12. kr. örkinálfsögðu greiddan virðisaukaskatt af vöruálfsögðu greiddan virðisaukaskatt af vöru

20% afsláttur af öllum Létt- og Plötulopa Gildir til 16. sept. eða á með birgðir endast

Dale Baby ull, 100% ullDale Baby ull 100% ull

Fjölbreitt úrval af Tilda bútasaumsefnumAfslátturinn er á kostnað A4Afslátturinn er á kostnað A4

-30%

-20%

12 kr.
örkin

NÝTT


