Kom och anmäl dig till hattkurs med Line Malmsten
Skapa din helt unika stråhatt
Välkommen att anmäla dig till hattkurs. Under
fem tillfällen (20tim) får du inspiration och
handledning i att skapa din egen stråhatt.
Deltagarna arbetar i naturstrå och skapar en
personlig hatt enligt gammal hantverkstradition med ånga och trästock.
Line som leder kursen är modist med
gesällbrev och driver designföretaget
Linekka. Tre av tillfällena hålls i hennes hem
gården Nästa, ca 2.5km från Mårbacka. Två
av tillfällena sker på Mårbacka. I kursavgiften
ingår ﬁka med hembakat vid fyra tillfällen och
luncher vid tre tillfällen. Föreläsningarna på
Mårbacka kan du anmäla dig till separat.
Obs, begränsat antal platser. Anmäler du dig
till hattkursen är du med vid alla fem tillfällen.

5 maj hattkurs kl.10.00-14.00 på
gården Nästa
19 maj dekorera din hatt
kl. 15.00-17.00 på Mårbacka café
Kom till Mårbacka och gör om din vårhatt
så att den blir som ny! Ta tillvara på din
gamla hatt och piffa upp den så du kan
använda den i sommar. Modisten Line
Malmsten visar hur man ger en hatt nytt liv
med nya dekorationer och rengöring. Du
får lära dig hur man designar egna
blommor, hanterar bananﬁber och
monterar fjädrar. Obs förbokas.

26-27 maj hattkurs på gården
Nästa
lörd kl.10.00-17.00 sönd 10-15.30

21 april visuellt föredrag
kl. 11.00-12.30 på Mårbacka café
Kom till Mårbacka och njut av kaffe med
hembakat och lyssna på ett visuellt föredrag
om hattmodet under Selma Lagerlöfs tid.
Mårbackas chefsguide Lena Larsson berättar
och visar hattbilder från arkivet. Line
Malmsten berättar om modist yrket och
demonstrerar hur en stråhatt tillverkas. Obs
förbokas.

Kostnad: Hattkurs 3600kr inkl 4 ﬁka och
3 luncher, hattmaterial tillkommer.
Kostnad: Mårbacka café 21 april
respektive 19 maj: Pris per gång: 125kr
inkl. ﬁka med bröd (ingår i hattkursen).
Gården Nästa: Södra Ås 60, 68696
Östra Ämtervik
Anmälan Hattkurs linekka@gmail.com
eller ring 0702540952
Anmälan något av tillfällena på
Mårbacka: info@marbacka.com, tfn
0565-310 27

