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3-dages kursus, onsdag d. 12., torsdag d. 13., fredag d. 14. og lørdag d. 15. februar 2020

Art Cloth
Deconstructed Screen Printing (Break down teknik)
4 dages kursus

Kursusindhold:
Med inspiration og ide fra den amerikanske kunstner Kerr Grabowski skaber vi vores motiver direkte på 
trykrammen med fortykkede Procion-MX farver. Resultaterne er temmelig uforudsigelige, men giver 
dejlige spontane og organiske tryk. Denne trykmetode giver et begrænset antal tryk på textilet/akvarel-
papiret og efterlader udtryk, der skifter karakter undervejs efterhånden, som motivet på rammen går i 
opløsning
På dette kursus arbejder vi med trykrammer uden motiv. Motivet skaber vi selv direkte på trykrammen 
med forskellige metoder, herunder frottage og direkte bemaling, og overfører det til tekstil eller akvarel-
papir. Vi arbejder med såvel Procion MX reaktive farver (flydende og fortykkede) som UniPrint binde-
re, akvarel- og grafikstifter samt hvidætse.

Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver med forskellige teknikker
• fået ideer til viderebearbejdning af tekstilet/akvarelpapiret.
• har man fået udleveret opskrifter på farveblandinger og fremgangsmåder.

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde med tekstiltryk og farvning til beklædning, boligtekstiler og quilts. 
Stofferne er også velgegnede som bunde til broderi.
                      
Forudsætning: Ingen

Dato/tidspunkt:  onsdag d.12., torsdag d. 13., fredag d. 14. maj og lørdag d. 15. februar., 9.30 – 16.30

Sted: Spektrums værksted, Kildegaådsvej 16 B, kld. tv, 2900 Hellerup
Mobil nummer (kun på undervisningsdagene), 4092 8500

Underviser: Kirsten Lundbergh

Kursuspris: 3000 kr

Fællesomkostninger materiale: Cirka kr. 300,00 til prøvematerialer. Betales kontant på kurset. Der-
udover betales efter forbrug.

Øvrige praktiske oplysninger: det vil være muligt at købe supplerende materialer på kurset.
Disse afregnes ved kursets afslutning. Der serveres kaffe/te og kage.

Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk. 
Depositum på 1000 kr indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 2000 kr 
indsættes senest den 31. januar. 
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål. 

Tilmeldingen er bindende.



Eksempler på deconstructed sreen printing og rammer 
som er blevet brugt, så de er begyndt at gå i opløsning. 
Motivet ændrer sig undervejs i trykprocessen

Deconstructed Screen Printing (Break down teknik)



Onsdag den 26. februar 2020

Tryk, design, farve – lag på lag 
med bindere og farvepigmenter
1-dags grundkursus

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 photo-
screens (ThermoFax-rammer), monoprint og bloktryk. De forskellige binderes egenskaber m.h.t. udtryk 
og anvendelsesområde gennemgås og afprøves – herunder transparens, semitransparens og dæk-
kende (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.
Efterbehandling af tekstilet foregår ved strygning eller i almindelig ovn. 
Samtlige materialer er vandbaserede og kan opnå øko-certifikat. 

Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver, der kan bruges som inspiration til fremstilling af beklædning, 

bolig-
• ting, nunofilt, patchwork, bunde til eksperimenterende broderi m.m.
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de farver og 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: Onsdag den 26. februar, 9.30 – 16.30.

Sted: Spektrums værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer (kun på undervisningsdagen) 4092 8500.

Underviser: Kirsten Lundbergh

Kursuspris: 800 kr.

Fællesomkostninger til materialer: Cirka 100 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset. Der-
udover betales efter forbrug.

Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk. 
Prisen på kurset 800 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. 
Mail eller ring på 3963 8500, hvis du har spørgsmål.

Tilmeldingen er bindende.



Weekendkursus, lørdag d. 7. og  søndag d. 8 marts 2020

Moderne textiltryk + 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 pho-
toscreens (ThermoFax-rammer), monoprint og bloktryk. Derudover vil vi også arbejde med godt gam-
meldags kartoffeltryk. De forskellige binderes egenskaber m.h.t. udtryk og anvendelsesområde gen-
nemgås 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. 7. og søndag d. 8. marts, 9.30–16.30.

Sted: Spektrums værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld., 2900 Hellerup.
Mobilnummer (kun på undervisningsdagene), 4092 8500.

Underviser: Kirsten Lundbergh.

Kursuspris: 1500 kr.

Fællesomkostninger til materialer: Ca. 200 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset. Derud-
over 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 750 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding.
De resterende 750 kr. indsættes på kontoen senest den 29. februar.
Mail eller ring på 3963 8500, hvis du har spørgsmål.

Tilmeldingen er bindende.



Moderne textiltryk + stoftryk som i ”gamle” dage
Eksempler på kartoffeltrykte stofprøver ne-
derst, hjemmelavede trykblokke, 
Photoscreen (Thermofax) ramme- og tryk 
(haren og lag på lag tryk til højre).



Onsdag den 18. marts 2020

Farvning af uld og silkegarner med Acid Dye
i mikrobølgeovn

Kursusindhold:
På dette kursus vil vi arbejde med enkle metoder til indfarvning af uld- og silkegarner. Vi vil farve 
ensfarvet og flerfarvet, multifarvet og prikfarvet. Vi vil bruge Pernille Cordes fine bog ”Nem og kreativ 
garnfarvning” som udgangspunkt og inspiration. Hvis du ikke allerede kender bogen kan den købes på 
kurset for 195 kr.

Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række mindre prøver i forskellige farveudtryk
• vil man være i stand til efterfølgende at indfarve garn i større portioner
• vil man have fået kendskab til Acid Dye og farveblandinger
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de materialer, vi har brugt på kurset.

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde med strikning, hækling, vævning og broderi.

Forudsætning: Ingen.

Dato/tidspunkt:  Onsdag den 18. marts, 9.30-16.30.

Sted: Spektrums Værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer 4092 8500 (kun på undervisningsdagene).

Underviser: Kirsten Lundbergh.

Kursuspris:  800 kr.

Fællesomkostninger til materialer:: Cirka 100 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset. Der-
udover 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. 
Kursusbeløbet, 800 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. 
Mail eller ring på 3963 8500, hvis du har spørgsmål.

Tilmeldingen er bindende.



Weekendkursus, lørdag d. 28. og søndag d. 29. marts 2020

Eco-print og -farvning,
kombineret med uld/silkefarver – jern, te og tannin.

Kursusindhold:
På dette 2-dages kursus vil vi arbejde med forskellige metoder, hvor vi får blade og andet plantemate-
riale til at afgive farve og mønstre på stof og papir. Resultaterne af disse processer efterlader impone-
rende 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. 28. og søndag d. 29. marts, 9.30-16.30.

Sted: Spektrums Værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer 4092 8500 (kun på undervisningsdagene).

Underviser: Kirsten Lundbergh.

Kursuspris:  1500 kr.

Fællesomkostninger til materialer:: Cirka 150 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset. Der-
udover 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 750 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 750 kr. 
indsættes senest den 15. marts. 
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål. 

Tilmeldingen er bindende.



Weekendkursus, lørdag d. 25. og søndag d. 26. april 2020

Shibori, ‘tie dye’, med Indigo og Procion-MX
2-dages kursus

Kursusindhold:
Dette kursus henvender sig til alle, der gerne vil prøve at arbejde med Shibori, det japanske udtryk for 
tie-dyeing (viklebatik). Det er en spændende farvemetode, hvor man skaber mønstre ved at reservere 
stoffet for farvning ved at binde, folde eller sy i stoffet før indfarvning. Dette skaber forskellige mønste-
reffekter, når stoffet efterfølgende farves i et eller flere farvebade. Shiboriteknikken er fagligt et stort 
område, så det er selvfølgelig begrænset, hvor langt vi kan nå på kurset. På kurset vil der især være 
fokus på den kendte og smukke rørteknik, Arashi Shibori, hvor vi vil afprøve forskellige folde- og bevik-
lingsmetoder, der alle giver meget forskellige og spændende udtryk. Derudover vil vi også arbejde med 
mere enkle foldeteknikker.
På kurset bruges både Indigo og Procion-MX reaktive farver. Andre farvetyper kan bruges til Shibori.
Blåt har altid været en elsket farve, og Indigo er blevet brugt til indfavning af stoffer over hele verden. 
De smukke japanske kimonoer, de afrikanske tie-dye stoffer og dansk blåtryk er bare nogle få eksem-
pler. Den Indigo, vi vil bruge på kurset, er en ægte indigo som er pre-reduced, d.v.s at den er let at 
arbejde med. Den er let at arbejde med, har kort farvetid og giver smukke resultater. 

Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver samt farvet tørklæder og stoffer, der kan bruges til beklædning, 

boligtekstiler, artquilt, patchwork m.m
• har man fået udleveret en beskrivelse af de på kurset anvendte materialer og opskrifter..

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde kreativt med tekstiler

Forudsætning: Ingen

Dato/tidspunkt: Lørdag den 25. og søndag den 26. april, 9.30 – 16.30

Sted: Spektrums værksted, Kildegaardsvej 16B, kld. tv., 2900 Hellerup
Mobil nummer (kun på undervisningsdagen) 4092 8500

Underviser: Kirsten Lundbergh

Kursuspris: 1500 kr.

Fællesomkostninger materiale: Cirka kr. 200 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset. Der-
udover betales efter forbrug. Der serveres kaffe/te og kage.

Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk. 
Depositum på 700 kr .indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 750 kr. 
indsættes senest den 31. marts. 
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål. 

Tilmeldingen er bindende.



Onsdag den 13. maj 2020

Sun Printing på bomuld, silke og papir

 
1-dags kursus

Kursusindhold:
Sun Printing eller Heliography er ikke en teknik, der er særlig kendt herhjemme. På Stillehavsøerne er 
denne simple teknik meget brugt til at danne mønstre på stoffer. 
Vi maler først stofferne, dernæst bruger vi alle mulige flade objekter, f.eks. blade, tråde, knapper og 
stencils, der lægges på det fugtige stof. I mangel af sol bruger vi varme og tålmodighed. Spændende 
effekter fremstår efterfølgende på stofferne. Disse stoffer er smukke, som de er, men egner sig også 
som bunde for videre tryk og lag på lag virkninger. Stofferne kan også danne smukke baggrunde for 
broderier.

Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver, der kan bruges som inspiration til fremstilling af beklædning, 

boligtekstiler, nunofilt, artquilt, collager, frit broderi, papirarbejder m.m.
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de farver og 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: Onsdag den 13. maj, 9.30 – 16.30.

Sted: Spektrums værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer (kun på undervisningsdagene) 4092 8500.

Underviser: Kirsten Lundbergh.

Kursuspris:  800 kr.

Fællesomkostninger materialer: Ca. 100 kr. til prøvematerialer. Betales kontant på kurset. Derud-
over betales efter forbrug.

Øvrige praktiske oplysninger: Det vil være muligt at købe supplerende materialer på kurset. Disse 
afregnes ved kursets afslutning. Der serveres kaffe/te og kage.

Tilmelding og indbetaling: Tilmelding skriftligt på mail til info@spektrumtextil.dk. 
Kursusbeløbet på 800 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. 
Mail eller ring på 3963 8500, hvis du har spørgsmål.

Tilmeldingen er bindende.



 Kr. Himmelfart 
4-dages kursus, torsdag d. 21., fredag d. 22., lørdag d. 23. og søndag 24. maj  2020

Eco-print og -farvelab,
nye metoder med jern, tannin, te, henna og Acid dyes
Skab smukt stof og papir med botaniske tryk

Kursusindhold:
På første del af dette 4-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 efterla-
der 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 foruden de direkte blad/planteaftryk også arbejde med forskellige ”sandwich” farveteknikker, hvor 
det er muligt at give blad/planteaftrykkene en farvet baggrund uden at aftrykkene tager farve af bag-
grundsfarven..
På anden del af kurset vil vi arbejde med forskellige teknikker, hvor farve eller mordant (bejdsemiddel) 
påføres direkte på bladmaterialet og man vil dermed kunne opnå et større og mere varieret farvespil. 
Vi vil også fremstille forskellige tryk- og malepastaer af jernvand, henna, gurkemeje og te. Vi vil bruge 
disse pastaer til at trykke med trykblokke eller rammer og fremstille stoffer, som kan danne kontrast til 
de mere organiske planteaftryk. 
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 stof og papir med unikke naturlige mønstre
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de materialer og, vi har brugt på kurset.

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde med tekstiltryk til beklædning, boligtekstiler, artquilt og broderi.

Forudsætning: Ingen.

Dato/tidspunkt:. torsdag d, 21, fredag d. 22. og lørdag d. 23. og søndag d. 24. maj, 9.30-16.30.

Sted: Spektrums Værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer 4092 8500 (kun på undervisningsdagene).

Underviser: Kirsten Lundbergh.

Kursuspris:  3000 kr.

Fællesomkostninger til materialer:: Cirka 300 kr. til prøvematerialer. 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 1000 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 2000 kr. 
indsættes senest den 30. april.. 
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål. 

Tilmeldingen er bindende.



Eco-print og -farvelab,
nye metoder med jern, tannin, te, henna og 
Acid Dyes

Eksempler på materialer, arbejdsgange 
og resultater.



Grundlovsdag
3-dages kursus, fredag d, 5., lørdag d. 6. og søndag d. 7. juni,  2020

Eco-print og -farvelab,
nye metoder med jern, tannin, te, henna og Acid dyes
Skab smukt stof og papir med botaniske tryk

Kursusindhold:
På første del af dette 4-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 efterla-
der 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 foruden de direkte blad/planteaftryk også arbejde med forskellige ”sandwich” farveteknikker, hvor 
det er muligt at give blad/planteaftrykkene en farvet baggrund uden at aftrykkene tager farve af bag-
grundsfarven..
På anden del af kurset vil vi arbejde med forskellige teknikker, hvor farve eller mordant (bejdsemiddel) 
påføres direkte på bladmaterialet og man vil dermed kunne opnå et større og mere varieret farvespil. 
Vi vil også fremstille forskellige tryk- og malepastaer af jernvand, henna, gurkemeje og te. Vi vil bruge 
disse pastaer til at trykke med trykblokke eller rammer og fremstille stoffer, som kan danne kontrast til 
de mere organiske planteaftryk. 
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 stof og papir med unikke naturlige mønstre
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de materialer og, vi har brugt på kurset.

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde med tekstiltryk til beklædning, boligtekstiler, artquilt og broderi.

Forudsætning: Ingen.

Dato/tidspunkt:. fredag d. 5. og lørdag d. 6. og søndag d. 7. juni, 9.30-16.30.

Sted: Spektrums Værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer 4092 8500 (kun på undervisningsdagene).

Underviser: Kirsten Lundbergh.

Kursuspris:  2400 kr.

Fællesomkostninger til materialer:: Cirka 300 kr. til prøvematerialer. 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 1000 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 1400 kr. 
indsættes senest den 31. maj.. 
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål. 

Tilmeldingen er bindende.



Eco-print og -farvelab,
nye metoder med jern, tannin, te, henna og 
Acid Dyes

Eksempler på materialer, arbejdsgange og resultater.



Weekendkursus, fredag den 19., lørdag den 20. og søndag den 21. juni 2020

Farvekartotek med Procion-MX til bomuld, hør og silke. 
Farvemetoder til stof, garn og broderitråd.
3-dages kursus

Kursusindhold:
På dette kursus vil vi gå ud fra de ”kolde” grundfarver og blande og indfarve så mange forskellige prø-
ver, vi kan nå.
Vi farver ud fra et meget enkelt system, der gør det nemt at arbejde videre hjemme. Farveprøverne de-
ler vi med hinanden, så hver til sidst har et farvekartotek på omkring 96 farver og tilhørende opskrifter.
Mange af farveprøverne er så store (ca. 15 x 17 cm), at der er plads til at afprøve, hvilken farve der 
fremkommer ved at hvidætse eller overfarve dem. Tekstilerne er særdeles velegnede til artquiltere og 
patchworkere. Strikkere og brodøser kan indfarve hør og bomuldsgarn og broderitråd, ensfarvet eller 
med varieret farvespil. Fixering af materialerne, f.eks. i mikrobølgeovn, vil også blive afprøvet på kurset.
Farvning og udregning af farvemængde m.m. til farvning af større stykker stof enten i vaskemaskine 
eller balje vil blive gennemgået. Dette er specielt hensigtsmæssigt for dem, der arbejder med beklæd-
ning.

Ved kursets afslutning
• har man fremstillet et farvekartotek, som vil være en stor hjælp når man fremover vil blande sig frem 

til farver
• vil man være i stand til efterfølgende at indfarve tekstil til større projekter
• vil man have fået et kendskab til Procion-MX farvernes farveudtryk
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de farver og materialer, vi har brugt på kurset.

Målgruppe: Alle, der arbejder kreativt med tekstiler.

Dato/tidspunkt: Fredag den 19., lørdag den 20. og søndag den 21. juni, 9.30-16.30.

Sted: Spektrums Værksted, Kildegaardsvej 16 B, kld. tv. , 2900 Hellerup.

Underviser: Kirsten Lundbergh.

Kursuspris:  2400 kr.

Fællesomkostninger til farvekartotek m.m.:: 400 kr. Betales kontant på kurset. 

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 1000 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 1400 kr. 
indsættes senest den 31. maj. 
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål. .

Tilmeldingen er bindende.



4-dages kursus, lørdag d. 4., søndag d. 5., mandag d. 6.  og tirsdag d. 7 juli, 2020

Kirsten og Charlottes Mystery Class –
Collage

Kursusindhold:
På dette 4-dages kursus vil vi arbejde med at lave stoffer til collager med diverse teknikker såsom Eco-print, 
rust, te og andre relaterede teknikker. Udover at bruge Eco-print på den sædvanlige måde til at frembringe 
smukke planteaftryk, vil vi også bruge teknikkerne til at skabe mere abstrakte mønstre og virkninger. Vi vil 
også trykke helt enkle stoffer med striber og cirkler til at kontrastere med eco-printstofferne.
Når vi har et passende antal færdige stoffer, kan vi begynde at lege med at skabe personlige collager, 
som kan danne grundlag for quiltning, broderi – eller sættes i ramme som de er. Denne del af kurset 
foregår hos Charlotte, hvor der er opslagsvæg, symaskiner og mere plads til at lege med collager

Ved kursets afslutning
• har man fremstillet en række prøver, der kan bruges som inspiration til fremstilling af artquilt, colla-

ger, frit broderi m.m.
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de farver og materialer, vi har brugt på kurset.
• har man fået påbegyndt en eller flere mindre collager, som kan færdiggøres hjemme

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde med tekstiltryk til artquilt, broderi og billedmageri.

Forudsætning: Ingen.

Dato/tidspunkt: Lørdag d. 4., søndag d. 5., mandag d. 6. og tirsdag d. 7. juli,  9.30 – 16.30.

Sted: Spektrums Værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 
2900 Hellerup. Sidste dag foregår på Frederiksberg Alle 
50, 3. tv., 1820 Frb. C hos Charlotte

Underviser: Kirsten Lundbergh og Charlotte Yde.

Kursuspris:  3000 kr.

Fællesomkostninger til materialer:: Cirka 300 kr. til 
prøvematerialer. 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. 
Kursusbeløbet, 1000 kr. indsættes på konto 3001 4310 
091 138 ved tilmelding.  De resterende 2000 kr. indsæt-
tes senest den 30. juni.. 

Mail eller ring på 3963 8500, hvis du har spørgsmål.

Tilmeldingen er bindende.



4-dages kursus, onsdag d, 5., torsdag d. 6., fredag d. 7. og lørdag d. 8. august,  2020

Eco-print og -farvelab,
nye metoder med jern, tannin, te, henna og Acid dyes
Skab smukt stof og papir med botaniske tryk

Kursusindhold:
På første del af dette 4-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 efterla-
der 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 foruden de direkte blad/planteaftryk også arbejde med forskellige ”sandwich” farveteknikker, hvor 
det er muligt at give blad/planteaftrykkene en farvet baggrund uden at aftrykkene tager farve af bag-
grundsfarven..
På anden del af kurset vil vi arbejde med forskellige teknikker, hvor farve eller mordant (bejdsemiddel) 
påføres direkte på bladmaterialet og man vil dermed kunne opnå et større og mere varieret farvespil. 
Vi vil også fremstille forskellige tryk- og malepastaer af jernvand, henna, gurkemeje og te. Vi vil bruge 
disse pastaer til at trykke med trykblokke eller rammer og fremstille stoffer, som kan danne kontrast til 
de mere organiske planteaftryk. 
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 stof og papir med unikke naturlige mønstre
• har man fået udleveret opskrifter og beskrivelser af de materialer og, vi har brugt på kurset.

Målgruppe: Alle, der gerne vil arbejde med tekstiltryk til beklædning, boligtekstiler, artquilt og broderi.

Forudsætning: Ingen.

Dato/tidspunkt:.Onsdag d, 5, torsdag d. 6. og fredag d. 7. og lørdag d. 8. august,, 9.30-16.30.

Sted: Spektrums Værksted, Kildegårdsvej 16 B, kld. tv., 2900 Hellerup.
Mobilnummer 4092 8500 (kun på undervisningsdagene).

Underviser: Kirsten Lundbergh.

Kursuspris:  3000 kr.

Fællesomkostninger til materialer:: Cirka 300 kr. til prøvematerialer. 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 1000 kr. indsættes på konto 3001 4310 091 138 ved tilmelding. De resterende 2000 kr. 
indsættes senest den 30. juni... 
Mail eller ring 3963 8500, hvis du har spørgsmål. 

Tilmeldingen er bindende.



Eco-print og -farvelab,
nye metoder med jern, tannin, te, henna og 
Acid Dyes

Eksempler på materialer, arbejdsgange og resultater.


