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I Brodera på stickat kan du hänföras av textilkonstnären och mönsterformgivaren Britt-Marie Christofferssons
fantastiska arbete och lära dig hur du själv kan använda broderi för att dekorera och förnya stickade plagg.
Med enkla grundstygn som förstygn, läggsöm, langettsöm och ryaknutar görs mönster med vitt skilda uttryck.
Britt- Marie Christoffersson täcker gärna hela den stickade ytan med broderat mönster, men du kan välja att sy
betydligt mindre. Varför inte några snygga ränder runt halsringning och muddar? Eller ett spännande mönster
på vantarna? Skulle du tröttna på färgen eller formen är det bara att sprätta bort! Brodera på stickat bygger på
utställningen med samma namn och innehåller närmare trehundra broderade stickprover och en mängd
förklarande skisser. Det här är användbar stickkonst som inte lämnar någon oberörd! Britt-Marie
Christoffersson är en av 10-gruppens grundare och en superstjärna inom stickningen i Sverige men också i
Japan. Hon har ägnat decennier åt att förkovra sig i tekniken och har delat med sig av sina lärdomar i tre
färgsprakande omgångar: Tradition, innovation och nu broderi. Stickning ett hantverk att utveckla utgavs 2009
och belönades med Svensk Bokkonst samma år.
Här kan ni se vad jag pysslar med, men också tips på bra och roliga broderiidéer. Shop Brodera på stickat
from Svensk Hemslöjd, available on Tictail from 325.
I kursen Konstsömnad Forts. I konsthantverk- och sticksammanhang är Britt-Marie Christoffersson ett
välkänt namn. Britt- Marie Christofferssons utställning ' Brodera på. Konstsömnadskursen innehöll ett avsnitt
där vi broderade på stickat. Förstyng, läggsöm, langettsöm, ryaknutar … Här hittar du närmare trehundra
broderade stickprover och förklarande skisser. se.

Att brodera är härligt handarbete och roligt pyssel med superfint resultat. Boenden närmast Landskrona
museum natten mellan 22 och 23 April. se 12/18/2017 · Britt-Marie Chistoffersson berättar om utställningen
Brodera på stickat som turnerat runt i Sverige. Välkommen. Inlägg om brodera på stickat skrivna av
broderamera Nu får du möjlighet att se delar av Britt-Marie Christofferssons fantastiska utställning på Sy- &
Hantverksfestivalen. com. com. I Brodera på stickat kan du hänföras av textilkonstnären och
mönsterformgivaren Britt-Marie Christofferssons fantastiska arbete och lära dig hur du själv kan använda
broderi för att förnya eller laga. Inbunden, 2018.

