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Weekendkursus lørdag den 20. og søndag den 21. august 2022

Shibori - tie dye - ice dyeing og farvning med
Procion-MX reaktive farver
Kursusindhold:
På kurset bruger vi Procion-MX farver. Disse farver er enkle at arbejde med. De er selvfixerende og
miljøvenlige og har fine lys- og vaskeægtheder. Vi vil afprøve forskellige indfarvningsteknikker og
shiboriteknikker. Vi vil lære at beregne farvemængde til store såvel som til små stykker stof. Vi vil farve
flerfarvet og ensfarvet. Vi vil farve i balje og i vaskemaskine.
Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver med forskellige teknikker
• har man fået inspiration til videre udforskning af teknikkerne
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de farver og materialer, vi har brugt på kurset

Målgruppe: Alle, der beskæftiger sig kreativt med tekstiler.
Forudsætning: Ingen.
Dato/tidspunkt: Lørdag d. 20. og søndag d. 21. august, 10.00 - 16.00
Sted: Spektrums værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer (kun på undervisningsdagen) 4092 8500.
Underviser: Kirsten Lundbergh
Kursuspris: 1800 kr
Fællesomkostninger til materialer: Cirka 150 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset. Derudover betales efter forbrug.
Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk.
Depositum på 900 kr indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 900 kr
indsættes senest den 10. august.
Mail eller ring på 3963 8500, hvis du har spørgsmål.
Tilmeldingen er bindende.

Shibori - tie dye - ice dyeing og farvning med
Procion-MX reaktive farver

Weekendkursus, lørdag den 3. og søndag den 4. september 2022

Eco-print og -farvning på stof og papir
kombineret med flere forskellige bejdser –
uld/silkefarver, jern, te og tannin
Kursusindhold:
På dette 2-dages kursus vil vi arbejde med forskellige metoder, hvor vi får blade og andet plantemateriale til at afgive farve og mønstre på stof og papir. Resultaterne af disse processer efterlader imponerende naturtro aftryk, så man ender med at stå med et stykke stof eller papir, der ligner et stykke natur i
sig selv. Det er en unik teknik, som giver resultater, man ikke kan få frem på anden måde.
Vi vil også afprøve og kombinere disse planteaftryk med andre farvestoffer. Således vil farvning med
uld/silkefarver (Acid dyes) ligeledes indgå i kurset, så man kan opnå et mere farverigt udtryk.
Der vil være rig mulighed for selvstændige eksperimenter.
Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver
• vil man være i stand til efterfølgende at producere stoffer og papir med unikke naturlige motiver og
mønstre
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de materialer, vi har brugt på kurset.

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde med tekstiltryk til beklædning, boligtekstiler, artquilt, filtning og
broderi.
Forudsætning: Ingen.
Dato/tidspunkt: Lørdag d. 3. og søndag d. 4. september, 10.00 – 16.00
Sted: Spektrums Værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer 4092 8500 (kun på undervisningsdagene).
Underviser: Kirsten Lundbergh.
Kursuspris: 1800 kr.
Fællesomkostninger til materialer:: Cirka 200 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset.
Derudover betales efter forbrug.
Øvrige praktiske oplysninger: Det vil være muligt at købe supplerende materialer på kurset. Disse
afregnes kontant ved kursets afslutning.
Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk.
Depositum på 900 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 900 kr.
indsættes senest den 15. august.
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål.
Tilmeldingen er bindende.

Eco-print og -farvning på stof og papir
kombineret med flere forskellige bejdser –
uld/silkefarver, jern, te og tannin
Eksempler på materialer, arbejdsgange
og resultater.

Weekendkursus, lørdag den 24. og søndag den 25. september 2022

Textiltryk og stoftryk som i ”gamle” dage
Uniprintbindere og pigmentfarver
Rammetryk, tryk med trykblokke, kartoffeltryk, monoprint og hvid- og farveætse
Kursusindhold:
Et oplagt kursus for dem, der gerne vil stifte et indgående bekendtskab med de forskellige bindere og
farver i den fantastiske Uniprint-pigmentfarveserie. Vi vil trykke på bomuld, silke, uld og hør med photoscreens (ThermoFax-rammer), monoprint og bloktryk. Derudover vil vi også arbejde med godt gammeldags kartoffeltryk. De forskellige binderes egenskaber m.h.t. udtryk og anvendelsesområde gennemgås og afprøves – herunder transparens, semitransparens og dækkende (farvet tryk på farvet stof)
og endelig den bløde reaktive HKSL, som er en binder udviklet især til silke og uld. Der vil også blive
mulighed for at stifte bekendtskab med overførsel af metalfolie til stof og hvid og farveætse.
Efterbehandling af tekstilet foregår ved strygning eller i almindelig ovn.
Samtlige materialer er vandbaserede og kan opnå øko-certifikat.
Det bliver nogle rigtige legedage, hvor man kommer hjem med meget forskellige stoffer og en god
fornemmelse af mulighederne for at skabe et personligt udtryk.
Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver med forskellige teknikker
• har man fået inspiration til videre udforskning af teknikkerne
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de farver og materialer, vi har brugt på kurset.

Målgruppe: Alle, der beskæftiger sig kreativt med tekstiler.
Forudsætning: Ingen.
Dato/tidspunkt: lørdag d. 24. og søndag d. 25. september, 10.00–16.00.
Sted: Spektrums værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld., 2900 Hellerup.
Mobilnummer (kun på undervisningsdagene), 4092 8500.
Underviser: Kirsten Lundbergh.
Kursuspris: 1800 kr.
Fællesomkostninger til materialer: Ca. 150 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset. Derudover betales efter forbrug.
Øvrige praktiske oplysninger: Det vil være muligt at købe supplerende materialer på kurset. Disse
afregnes kontant ved kursets afslutning.
Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk.
Depositum på 900 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding.
De resterende 900 kr. indsættes på kontoen senest den 31. august.
Mail eller ring på 3963 8500, hvis du har spørgsmål.
Tilmeldingen er bindende.

Textiltryk og stoftryk som i ”gamle” dage

Weekendkursus, lørdag den 8. og søndag den 9. oktober 2022

Eco-print og -farvning på stof og papir
kombineret med flere forskellige bejdser –
uld/silkefarver, jern, te og tannin
Kursusindhold:
På dette 2-dages kursus vil vi arbejde med forskellige metoder, hvor vi får blade og andet plantemateriale til at afgive farve og mønstre på stof og papir. Resultaterne af disse processer efterlader imponerende naturtro aftryk, så man ender med at stå med et stykke stof eller papir, der ligner et stykke natur i
sig selv. Det er en unik teknik, som giver resultater, man ikke kan få frem på anden måde.
Vi vil også afprøve og kombinere disse planteaftryk med andre farvestoffer. Således vil farvning med
uld/silkefarver (Acid dyes) ligeledes indgå i kurset, så man kan opnå et mere farverigt udtryk.
Der vil være rig mulighed for selvstændige eksperimenter.
Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver
• vil man være i stand til efterfølgende at producere stoffer og papir med unikke naturlige motiver og
mønstre
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de materialer, vi har brugt på kurset.

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde med tekstiltryk til beklædning, boligtekstiler, artquilt, filtning og
broderi.
Forudsætning: Ingen.
Dato/tidspunkt: Lørdag d. 8. og søndag d. 9. oktober, 10.00 – 16.00
Sted: Spektrums Værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer 4092 8500 (kun på undervisningsdagene).
Underviser: Kirsten Lundbergh.
Kursuspris: 1800 kr.
Fællesomkostninger til materialer:: Cirka 200 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset.
Derudover betales efter forbrug.
Øvrige praktiske oplysninger: Det vil være muligt at købe supplerende materialer på kurset. Disse
afregnes kontant ved kursets afslutning.
Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk.
Depositum på 900 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 900 kr.
indsættes senest den 15. september.
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål.
Tilmeldingen er bindende.

Eco-print og -farvning på stof og papir
kombineret med flere forskellige bejdser –
uld/silkefarver, jern, te og tannin
Eksempler på materialer, arbejdsgange
og resultater.

3-dages kursus i efterårsferien den 20, 21 og 22 oktober. 2022

Farvekartotek og tryk på tekstil og papir
med Uniprint farvepigmenter og bindere.
Rammetryk, bloktryk/kartoffeltryk og blad- og
plantetryk
Kursusindhold:
På dette 3-dages kursus vil vi arbejde med forskellige serier af farveblandinger. Vi vil fremstille små serier,
hvor vi arbejder med både ramme- og bloktryk. Vi vil trykke så mange variationer og kombinationer som
muligt. Farveudforskning er temaet i serierne vi skal trykke, Hvilken indvirkning giver de valgte farver på
hinanden. Man kan vælge stof eller papir som basis.
1. kursusdag trykker vi mønstre med de transparente grundfarver, gul, rød og blå. Ved at trykke to eller
tre farver over hinanden skabes nye farver. Hvis vi trykker mønsteret lidt forskelligt hver gang får vi mange
varianter i både farver og mønstre.
2. kursusdag handler om at blande farver. Med baggrund i serierne af farveprøver fra første dag får vi indsigt i,
hvordan man kan skabe en række smukke farver med de tre grundfarver, deres komplementærfarver og sort.
3. kursusdag vil være en ren legedag med rammer og trykblokke. Hver deltager får mulighed for at arbej–
de frit med farveblandinger og trykformer. Kartoffeltryk, plante- og bladtryk kan også afprøves denne dag.
Ved kursets afslutning
• har man udarbejdet et farvekartotek
• har man fået inspiration til udforskning af videre arbejde med farveblandinger
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de farver og materialer, vi har brugt på kurset.

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde kreativt med farver på stof og papir.
Forudsætning: Ingen.
Dato/tidspunkt: Den 20, 21 og 22 oktober, 10.00 – 16.00
Sted: Spektrums Værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer 4092 8500 (kun på undervisningsdagene).
Underviser: Kirsten Lundbergh.
Kursuspris: 2600 kr.
Fællesomkostninger til materialer:: Cirka 250-300 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset.
Derudover betales efter forbrug.
Øvrige praktiske oplysninger: Det vil være muligt at købe supplerende materialer på kurset. Disse
afregnes kontant ved kursets afslutning.
Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk.
Depositum på 1200 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 1400 kr.
indsættes senest den 30. september.
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål.
Tilmeldingen er bindende.

Farvekartotek og tryk på tekstil
og papir
med farvepigmenter og bindere.
Rammetryk, bloktryk/
kartoffeltryk
og blad- og plantetryk

Weekendkursus lørdag den 5. og søndag den 6. november 2022

Shibori - tie dye - ice dyeing og farvning med ProcionMX reaktive farver
Kursusindhold:
På kurset bruger vi Procion-MX farver. Disse farver er enkle at arbejde med. De er selvfixerende og
miljøvenlige og har fine lys- og vaskeægtheder. Vi vil afprøve forskellige indfarvningsteknikker og
shiboriteknikker. Vi vil lære at beregne farvemængde til store såvel som til små stykker stof. Vi vil farve
flerfarvet og ensfarvet. Vi vil farve i balje og i vaskemaskine.
Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver med forskellige teknikker
• har man fået inspiration til videre udforskning af teknikkerne
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de farver og materialer, vi har brugt på kurset

Målgruppe: Alle, der beskæftiger sig kreativt med tekstiler.
Forudsætning: Ingen.
Dato/tidspunkt: Lørdag d. 5. og søndag d. 6. august, 10.00 - 16.00
Sted: Spektrums værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer (kun på undervisningsdagen) 4092 8500.
Underviser: Kirsten Lundbergh
Kursuspris: 1800 kr
Fællesomkostninger til materialer: Cirka 200 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset.
Derudover betales efter forbrug.
Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk.
Depositum på 900 kr indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 900 kr
indsættes senest den 15. oktober.
Mail eller ring på 3963 8500, hvis du har spørgsmål.
Tilmeldingen er bindende.

Shibori - tie dye - ice dyeing og farvning med ProcionMX reaktive farver

