


Filtedrømme kan være små eller store og variere fra strøtanker til detaljerede 
planer. Der er plads til det meste på et ugekursus, og lidt til. Grundlæggende 
færdigheder og mere avancerede teknikker læres, mens der skabes tasker og 
tørklæder, smykker, siddehynder, sko eller skulpturer. 

Før dine egne filtdrømme ud i livet

Teknik & uld
I ugens første dage vil vi gennemgå og 
afprøve de grundlæggende teknikker 
til filtning i flad, hul og massiv form. 
Forskellige uldtypers egenskaber vil 
blive inddraget. Vi vil også afprøve for-
skellige metoder til at dekorere filten. 
Her handler det om både farver og 
mønstre, overflader og 3-dimensionelle 
strukturer. Desuden vil vi gennemgå 
teknikker til at kombinere uld og tekstil 
– nunofilt - som er meget velegnet til 
lettere beklædning.

Filtning som håndværk
Den praktiske undervisning vil løbende 
blive suppleret med input, om såvel 
håndværksmæssige vinkler som kul-
turhistorisk baggrund for filt. I disse år, 
hvor produktion af tekstil og beklæd-
ning forgår maskinelt 

og ofte i en anden verdensdel, er det 
er stor udfordring at fordybe sig i hele 
processen, i design, materialevalg, ud-
formning og forarbejdning. Filtehånd-
værket udvikler sig konstant og nye 
muligheder opstår, men der er stadig 
behov for grundlæggende håndværks-
mæssige færdigheder.

Gode faciliteter
Vi skal være i et veludstyret værksted, 
men medbring gerne egne remedier 
og materialer. Værkstedet kan bruges 
i aftentimerne, så der er god tid til at 
fordybe sig i uld og filt. Værkstedet kan 
benyttes efter fælles aftenarrangemen-
ter.
Det er muligt at købe god uld i et væld 
af farver, samt silke, gaze og forskellige 
dekorationsfibre.



HØJSKOLELIVET

Kursusleder:
Mette Østman 
Mette er filtmager gennem mange år, 
underviser og tidligere sommerkursist 
på Brenderup Højskole. Desuden er 
hun ”medfilter”  Filtlaboratoriet i 
Odense. 

Højskolelivet er i sin essens samliv. 
Dagen begynder og slutter i fælles- 
skabet. Efter at vi har indtaget et 
skønt morgenmåltid, mødes vi til 
morgensamling, hvor vi synger et par 
sange, hører en god historie og får 
dagens praktiske detaljer på plads. 
Med mad i maverne og sang i krop-
pen fordyber vi os i dagens program. 
De daglige måltider er en vigtig 
del af det fælles liv på højskolen. 
Maden er ikke kun brændstof. 
Den skal nydes. Kursisterne 
præsenteres for et alsidigt køkken, 
hvor den daglige menu´ står på 
vegetarkost - såvel som kødretter. 
Denne uge er der andre kurser 
på Højskolen, så vi er fælles 
om morgen og aftenarrange-
menter, samt udflugter.

MANDAG 19.30
 Sangaften v. Morten Winther

TIRSDAG 19.30
 Foredrag om Bæredygtighed

 
ONSDAG 9.15
 Udflugt til Faaborg Kunstmuseum

ONSDAG 19.30
 Danseforestilling

PRIS: 
3950 på dobbeltværelse
4450 på enkeltværelse




