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Välkommen att Brodera Påsöm med Anna-Karin Jobs 

11 november + 9 december kl 17-21 på Handverket 
 
Under två fredagskvällar kommer magiska 
Anna-Karin till Handverket och berättar och 
visar hur man broderar Påsöm. Det blir ett 
färgsprakande kalas med massor av tips, 
teknik, garn och blomster.  
 
Under kvällen serveras fika och ytterligare 
material finns till försäljning. Handverket är en 
nyöppnad mötesplats för kreativt textilt 
skapande med focus på en välkomnande 
miljö och inspirerande möten med plats för 10 
deltagare. 
 
Tid: 11/11+ 9/12 17.00-21.00 
Plats: Handverket, Banérgatan 48, 
Stockholm  
Pris: 1400 kr (+ 200 kr i material) 
Anmälan: Maila: Namn/Adress/Mobil/Mail till: 
hello@handverket.se 
Buss 4: Stannar utanför dörren 

     
Kort on Anna-Karin; 
Kursledare är Anna-Karin Jobs Arnberg, mästare i broderi och mångårig kursledare i 
påsöm. 2019 publicerade hon teknikhäftet ”Påsöm” på Hemslöjdens förlag och det 
kommer att finnas till försäljning under kursen.  
Läs mera om Påsöm och Anna-Karin på www.Flodaros.se 
 
Påsöm  
Påsöm är det lokala namnet på ett ortstypiskt, folkligt yllebroderi från Floda socken i 
Dalarna. Sedan mitten av 1800-talet broderade kvinnorna dessa färgstarka 
yllebroderier på sina folkdräkts plagg.  
 
Materialet som man syr på är kläde och garnet är ett mjukt ullgarn i många olika 
nyanser. Under kursen får du prova grunderna i yllebroderiet påsöm på ett uppritat 
tyg i kläde. Ros, rosknoppar, liljekonvaljer, penséer, blad och andra blommor är 
motiv som vi kommer att arbeta med. 
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Materialkostnad 200 kr (materialsats med tyg, garn och nål) och ingår ej i 
kurskostnaden och betalas på plats. 
 
Ytterligare material kommer att finnas till försäljning under kvällen: kläde (svart), 
garn, nålar och pennor samt teknikhäftet ”Påssöm”  
 
Kort om Handverket 
Handverket - Ett centrum för kreativa möten med textil inriktning.  
Vi är många idag som känner att det finns ett stort behov av att mötas och träffa 
andra människor i ett sammanhang. Kreativt skapandet är i sig stimulerande både 
för hjärnan och själen. De möten och samtal som uppstår i gruppen ger kraft och 
glädje. Det är härligt att över sitt handarbete öppet bubbla om stort som smått, att 
känna sig välkommen, sedd och inkluderad. Bra för hälsan och själen. 
 
Min önskan är att Handverket ska vara en 
bejakande och positiv mötesplats för kreativt 
skapande. En studio där man kan gå kurser och 
lära sig nya färdigheter likväl som att tryggt vara 
välkommen på syjunta där man träffar likasinnade i 
en välkomnande och öppen miljö. Ett ställe där det 
pågår ett givande samtal och där man känner sig 
sedd och välkommen oavsett om man är ny, 
veteran, ung eller gammal. 
 
Varmt välkommen! 
 
Nina Brisius  
 


