
 

 
Torsdag d. 3. november er det  
Design- og Håndværksdag. 
Studerende fra Håndarbejdets Fremme sætter  
fokus på tekstildesign og – håndværk.  
 
På selve dagen befinder de sig rundt i hele København. Find dem på 

 Østerbro Bibliotek, 

 Københavns Hovedbibliotek i Krystalgade 

 Arbejdermuseet 

 Københavns Hovedbanegård 

 Rigshospitalet 

 UCC i Titangade 

 Folkekirkens Nødhjælps Butik Fisk 

 Torvehallerne 

 Frederiksberg Hovedbibliotek 
 

Ugler i mosen - på Østerbro 

Kom til arbejdende værksted for børn og barnlige sjæle. Vi syr ugler i alle afskygninger – som 

vedhæng til nøgleringe, halskæder, mobiltelefon, og hvad din fantasi ellers rækker til. 

Kl. 14.00 – 17.00 på 

Østerbro Bibliotek 

Dag Hammerskjölds Allé 19 

2100 Ø 

 

Design-  og Håndværksdagen på Hovedbiblioteket 
Find din indre designer frem og få afprøvet dine kreative sider. 
4 studerende fra Håndarbejdets Fremme viser egne tekstil-projekter og sætter en workshop op i 

læseområdet i bibliotekets læseområde. Her kan man lære forskellige arbejdsmetoder, blive 

inspireret til egne projekter og få indblik i håndarbejdsfagets mere innovative sider. Desuden kan 

man være med til at kreere en fælles haute couture kreation, som efterfølgende vil blive udstillet 

på 4. sal i håndarbejds- afdelingen. Håndarbejdets Fremme stiller materialer til rådighed, så der vil 

blive rig mulighed for at afprøve forskellige teknikker med stof, perler, bånd, indlægsmaterialer 

osv. 

Kl. 12.00 – 16.00 

Hovedbiblioteket 

Krystalgade 15 

1172 K 



 

Kom og besøg os på Arbejdermuseet 
Vi laver re-design af genbrugsmaterialer med gamle teknikker. Færdigproducerede tasker,  
smykker,  kjoler og meget mere vil blive fremvist, og vi  videregiver inspiration og instruktioner, så 
du kan lave dit eget håndværk derhjemme.  
Kl. 11.00 – 15.00 
Arbejdermuseet 
Rømersgade 22 
1362  K 
 

Er du træt af at vente? Ha’ dit sy-kit in mente! 
Slå ventetiden konstruktivt ihjel på Hovedbanegården. 
Studerende fra Håndarbejdets Fremme vil stå under uret i tidsrummet 11- 14, udstyret med små 
sy-kit, som vi vil uddele til interesserede. 
Sy-kittet indeholder det mest nødvendige reparationsgrej, samt en info-seddel og en syvejledning. 
Kl. 11.00 – 14.00 
Københavns Hovedbanegård 
Banegårdspladsen 7 
1570 V 
 

Håndarbejdshygge i foyeren på Rigshospitalet.  

Torsdag d. 3/11 fra kl. 10.00 -15.00 i foyeren holder en gruppe studerende fra Håndarbejdets 

Fremme en kreativ workshop for patienter, pårørende og andre interesserede. Der vil være 

hjemlig hygge i form af kaffe og kage, så kom forbi, hvis du trænger til et pusterum. Endvidere vil 

der være broderi med introduktion til forskellige broderiteknikker, og desuden vil vi kreere 

fantasifulde dukker. 

Kl. 10.00 – 15.00 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 Ø 

 

Mød op i Café Fisk og lav dit eget smykke af genbrug og cykelslanger  

I forbindelse med Design- og håndværksdagen inviterer en gruppe studerende fra Håndarbejdets 

Fremme til workshop i Café Fisk kl.14.30-17.30.Selve workshoppen er gratis - prisen for dit smykke 

sætter du selv, og dit bidrag går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp. 

Kl. 14.30 – 17.30 

Fisk 
Nørregade 15 
1665 K 

 

 



 

 

Torvehallerne  
Kom og oplev flotte alternativer til plastbæreposen. Deltag i en quiz - måske er du heldig at vinde 
et håndlavet unika-indkøbsnet! Du finder os i en udendørs stand ved Torvehallerne. Kig efter et 
kæmpe indkøbsnet... 
Kl. 10.00 – 15.00 
Torvehallerne 
Frederiksborggade 21 
1360 K 
 

Hold kaffen varm med din egen kopvarmer   
Workshop for alle kursisterne i UCC´s Afdeling for Efter- og videreuddannelse i Titangade, 
hvor vi laver kopvarmere i fleece. Vi har forberedt et ”kit” som indeholder stof, nål, sytråd, 
broderigarn, knapper/perler, som vi udleverer. 
Desuden udstiller vi vores japansk inspirerede dragter som blev fremvist på Cinemateket til 
Københavns kulturnat i oktober. Fra denne event viser vi på film modeopvisningen og 
designprocessen. 
Kl. 9.00 – 13.00 
Afdelingen for efter- og videreuddannelse UCC 
Titangade 11 
2200 N 
 
 
Oplev Design- og Håndværksdagen på Frederiksberg Bibliotek  
Kom fra kl.14.00 på Frederiksberg Bibliotek og oplev håndarbejde anno 2011. I læsesalen vil fire 
tekstilformidlerstuderende udføre håndarbejde og give inspiration til, hvordan du kan bruge det 
tekstile håndværk. De studerende ønsker at vise, hvordan håndarbejde kan være moderne, 
kreativt og for alle. 
Kl. 14.00 – 18.30 
Frederiksberg Hovedbibliotek 
Falkoner Plads 3 
2000 Frederiksberg 
 
 
 
 
 

Tekstilformidleruddannelsen 
Håndarbejdets Fremme | Professionshøjskolen UCC 
Frederiksborggade 32, 1. sal. | 1360 København K 

www.tekstilformidleruddannelsen.ucc.dk 


