Kursusopslag for medlemmer af
Midtsjællands Vævekreds

Efterbehandling
med henblik på manipulation af den vævede flade.
Underviser: Benedicte Harder, lektor
Mål: Kurset har fokus på, hvordan efterbehandling kan bruges til at manipulere overfladen
i vævede stoffer, samt hvordan man ved at medtænke efterbehandlingen i
designprocessen helt fra starten, kan opnå helt andre udtryk, end man traditionelt
forbinder med håndvævning.
Indhold: Kurset vil i første omgang bestå af vævning af 8 prøver, der har hver sin
materialemæssige sammensætning, og derfor gemmer på vidt forskellige muligheder for
overflade manipulation.
Anden del af kurset består af efterbehandlingsdelen. Her vil der være en teoretisk
gennemgang af både opsætningerne og hvilke efterbehandlinger vi skal i gennem, samt
praktisk udførelse af efterbehandlingen.
Vi vil komme gennem følgende metoder til efterbehandling:


Udbrænding af cellulosefibre



Udbrænding af proteinfibre



Brug af filteresistent pasta i forbindelse med valkning



Formfixering



Dekatering med henblik på fixering af tråde i ny position



Ludkrympning



Farvetryk eller hvidætse



Valkning af blandingsgarn

Tidsplan:
Fredag d. 12. januar 2018

18.30 – 21.00

Lørdag d. 13. januar 2018

9.00 – 16.00

Søndag d. 14. januar 2018

9.00 – 15.00

Inden fredag d. 12 skal vi have vævet 8 prøver hver. Der er forskellige muligheder for,
hvordan vi kan organisere dette. Når vi ved, hvem der tilmelder sig kurset, må vi sammen
finde ud af, hvordan vi gør. Det er ikke nogle svære opsætninger.
Overordnet kan vi sige, at vævene til prøverne vil være tomme efter jul. Vi må så fordele
opsætningerne og aftale, hvordan/hvornår der væves.
En mulighed er weekend før. En anden er i løbet af ugerne og en tredje at man aftaler at
væve til hinanden. Men som sagt mere om det, når vi har tilmeldingerne.
Prisen for kurset er 650 kr. + materialer.
Deltagerantal: 12
Tilmelding på vores fællesmail: midtvaev@midtvaev.dk
Vi har sat tilmeldingsfristen til 31. august 2017, og I bliver optaget i den rækkefølge, I
tilmelder jer. Tilmeldingen er bindende.
Ingen betaling før I har fået tilbagemelding fra os.
Såfremt kurset ikke bliver fyldt op, vil vi tilbyde det til ikke-medlemmer.
Har du spørgsmål vedrørende kurset, kan du kontakte Annette Hessing på
annette.hessing@skolekom.dk eller på tlf. 40 94 56 38.
Vi glæder os til at jer til endnu et spændende kursus i vore dejlige lokaler.
Kursusudvalget

