
 

 

Drakt - Varme klær - kurs 1 og 2 – 2017.  

 

Draktkurs 1– varme klær  14-16. februar - kveld 1730 -21 
Draktkurs 2 – varme klær  18-19. februar (Helg) 
 
 
Det er vinter og ikke så hyggelige temperaturer, derfor kommer Maria Åhren tilbake til 
oss for denne gang sørge for at vi holder oss varme. Mye av hennes forskning 
kommer fra Hedeby, der hun har sittet med funn av tekstil og analysert og tolket dette 
materialet.  Nå kan vi ta del i dette! 
  
Maria er utdannet tilskjærer fra København, og har over 30 års erfaring med 
historiske klær fra de fleste tidsepokene, men vikingtiden er det som alltid har mest 
fokus. 
 
Draktkurs 1 – varme klær  14-16. februar - kveld 1730 -21 
 
Alle møter kl 1730 tirsdag og setter seg opp på liste over når de skal komme i forhold 
til mønstre. De som har stoff klart, kan starte med en gang. Man kan kjøper ull om 
det trengs. Dette skal vaskes før bruk. Det er hyggelig å sitte sammen å sy også, så 
alle kan møte alle tre kvelder. Ta med litt å spise te, kaffe og munngodt har vi :-) 
 
Draktkurs 2 – varme klær  18-19. Februar (Helg) 
 
Vi møtes kl. 11.00 til 16.00 begge dager. Fredag møter alle og setter seg opp på liste 
for når de skal klippe etter mønster. Stoffer må vaskes i forkant. Vi holder te og kaffe. 
Kjøper inn til felles måltid begge dager. Det er hyggelig å sitte sammen å sy så man 
kan bli begge dager om man ønsker det. 
 
Maks deltakere på kursene er 8 personer pr. kurs. 
Kurspris dekkes av Vikinger i Vestfold, (for medlemmer av lag/stiftelser som er med i 
nettverket).  
 
Påmelding til Elis på epost: elis.sorlie@hotmail.com  
Husk å spesifisere om du ønsker å melde deg på kurs 1 eller kurs 2.  
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Adresse: 

Klokkeråsen skole ligger ved Slagen kirke/Oseberghaugen. Adressen er: Velleveien 

79, 3118 Tønsberg  

 
 


