
 

 

 

Indbydelse til efteruddannelse i dragtsyningsteknikker 2023  

(instruktør-dragt, praktisk og teoretisk efteruddannelse) 

 
Så er det igen tid til at glemme verdens fortrædeligheder og tilbringe 

en spændende weekend sammen med ligesindede nørder.  

 

Kurset vil i 2023 omhandle et emne, som ikke har været udbudt tidligere, 

og som er meget spændende. 
 

Emnet vil være:  

 

Strikkede mandshuer. 

Er det i virkeligheden ikke bare en rød strikket tophue? 

 

Underviserne har besøgt mange museer og samlinger for at finde svaret, og 

måske er det bare en rød strikket hue, MEN der er også nogle opdagelser, 

der er gjort undervejs. 

Som deltager vil man på efteruddannelsen se og lære alt det, du kan nå 

inden for tidsrammen. Du vil lære om variationer inden for:  

 Opslagning 

 Floskanter 

 Kvaste 

 Afslutninger på huer 

 Inderhuer 

 Indtagningsmetoder 

Der vil også blive fortalt om erfaringer underviserne har fået ved at studere 

81 strikkede huer f.eks. er der egnspræg eller standsforskelle? 

Der vil være et indlæg om en ny undersøgelse af, det vi kalder 9-

kulørshuer og et foredrag om de strikkede huer, vi har set på museer rundt 

om i hele landet. 

Vi skal strikke og flosse så mange variationer, som den enkelte  

kursusdeltager kan nå. Der må påregnes lidt let hjemmearbejde inden 

kurset starter.   
 

Undervisere: Sonja Tind og Tove Jensen 



 

 

 

Kurset er beregnet for kursister, der har afsluttet Dans Danmarks 

instruktøruddannelse - dragt, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter, 

men der kan optages kursister, der har gennemgået nævnte kursus andet år. 

 

Der er kun plads til 20 kursister, og optagelse finder sted efter først til mølle 

princippet. 

 

Kurset finder sted på Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup og 

kursusleder vil være Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 2635 Ishøj, telefon: 

27631929, email: psolling@outlook.dk 

Hvis der er spørgsmål om kurset, så kontakt endelig kursusleder.    

 

Ankomst torsdag den 16.2.2023 kl. 19.00 og afrejse søndag den 190.2.2023 kl. 15.00. 

Kurset starter med servering af sandwich,   

 

Indkvartering er fortrinsvis på dobbeltværelser og sengetøj og håndklæder skal 

medbringes. 

 

Tilmelding senest den 31.12.2022 på Dans Danmarks hjemmeside og besked om 

optagelse vil tilgå deltagerne i løbet af december og senest den 20.1.2023. 
 

 

Kursuspris vil være:  kr.  4.700 

Tilskud fra DD:         kr.   1.000  

Din medlemspris       kr.   3.700 

 

Tilmelding: https://danseren.dk/EventManager/RegisterEvent/?eventid=26501  

 

Afbudsregler:  

https://dans-danmark.dk/wp-content/uploads/2022/05/Dans-Danmarks-afbudsregler.pdf  

 

Mange venlige hilsener og på gensyn 

 

Inge Sølling      

https://danseren.dk/EventManager/RegisterEvent/?eventid=26501
https://dans-danmark.dk/wp-content/uploads/2022/05/Dans-Danmarks-afbudsregler.pdf

