
Har du lyst til at fordybe dig en hel uge i sy-universet sammen med 
andre syglade kursister i et hyggeligt og kreativt miljø?

Instruktør Jonna Nytoft Lindberg vil stå for 
undervisningen, og årets tema er sommertøj 
med fokus på skjorter og skjortekjoler, da de 
er meget fremme i tiden. Der vil blive arbejdet 
med elementer så som kraver, manchetter, 
lommer og forkanter.

Kurset vil variere mellem individuel 
undervisning og klasseundervisning med tid til 
fordybelse. Der vil bl.a. være klasseundervisning 
i materialelære og hensigtsmæssige valg, og 
individuel tilretning af mønstre om nødvendigt.

Der vil selvfølgelig tages udgangspunkt i jeres 
eget projekt, når der er workshops, og Jonna 
vil støtte jer i processerne. Hun vil også vise 
teknikker, som I kan anvende i mange andre 
forskellige projekter. Har I en overlock er I 
meget velkommen til at tage den med. 
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Kurset er arrangeret i sam-
arbejde med Den faglige 
forening Håndværk og 
Design.

Kursus: Sy og design på højskolemanér

 

Kirsten Petersen, 
kursusleder og 
Jonna Nytoft 

Lindberg, instruktør



Ugeprogram - Uge 27, 3. juli - 9. juli

Lørdag 3. juli

Søndag 4. juli

Mandag 5. juli

Tirsdag 6. juli

Onsdag 7. juli

16.00-17.00: Ankomst, indkvartering og kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen. Vi vil begynde på 
en skjortekrave.

9.45-12.00: Hvordan vælger jeg stof? Vi ar-
bejder med materialer og fortsætter syning af 
skjortekrave.

14.00-16.45: Der tegnes mønstre af på jeres 
medbragte stof, og I får evt. hjælp med til-
pasning. Forskellige lommetyper præsenteres. 

19.30-21.00: Fællessang v/ Højskolelærer 
Dagmar Winther. Vi tager en rundtur i høj-
skolesangbogens dejligste sommersange og 
greatest hits -fra Kai Normann Andersen til 
Kim Larsen.

09.45-12.00: Dagen starter med præsentation 
af varianter af forkanter og kraver.

14.00-16.45: Værksteder - vælg mellem føl-
gende: Broderi - minibroderier i diasrammer. 
hækling: corner to corner og filethækling, 
overlockkursus og strikning.

19.30-21.00: Foredrag ved Birgitte Graak-
jær Hjort: Et meningsfuldt liv. Birgitte er 
teolog og leder ved Folkekirkens Uddan-
nelses- og Videnscenterleder i Aarhus. 

09.45-12.00:  Fællesforedrag: ”2020 - et 
skæbneår i amerikansk politik” v. Niels Bjerre- 
Poulsen. Niels Bjerre-Poulsen har i mere end 
30 år forsket og undervist i Amerikansk histo-
rie, samfund og kultur. Siden 2010 har han 
været lektor på Institut for Historie/Center for 
Amerikanske Studier på Syddansk Universitet..

14.00-16.45: I klipper jeres skønne produkt og 
begynder forarbejdningen.

9.45: Foredrag: Foredrag Morten D.D. - en 
Naturnørds bekendelser.

14.00-16.45: Eftermiddagens emne er 
manchetsyning. Herefter er der afprøvning af 
de relevante teknikker i jeres eget produkt.

19.30-21.00: Sy - åbent værksted.

*Vi tager forbehold for ændringer i programmet



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 8. juli

Fredag 9. juli

Tilmelding

9.45-12.00: Vi arbejder med fif til knap-
huller og knapper.

14.00-16.45: Færdiggørelse af produkter 
samt klargøring til udstilling.       

17.30: Aperitif og udstilling.

18.00: Festmiddag.

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside:  
www.rondehojskole.dk under som-
merkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent mandag til 
torsdag fra fra 8.00 – 15.30 og 
fredag fra 8.00 – 15.00

Faste tidspunkter

07:30: Morgenmad

08:45: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

13:30: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe

Tilbud i løbet af ugen 

• Yoga 

• Sangaften v/ Højskolelærer Dagmar 
Winther  

• Morgengåtur 

• Vandring ved Hestehave Skov




