
Den Klassiske broderiskoles formål er, at 

give kursisterne grundlæggende 

håndværksmæssige kvalifikationer i broderi. 

Udvikling af skabende evner øves for at 

komposition, farve, materiale, broderiteknik 

og montering kan danne en helhed. 

Vi søger at bevarer, beskrive og 

videreudvikle broderi som en del af vores 

kultur arv. 

Der suppleres med besøg og studier på 

museer og relevante udstillinger. 

 

 
 

NB: Søndag den 16. juli kl. 14.00 – 16.00 

Anni og Eva kommer og fortæller om udstillingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallerie Dragehøj 

Kalkerupvej 15, Fensmark 

4686 Holmegaard 

 

Tlf.: 55 54 67 80 

jytte@gallerie-dragehoej.dk 

 

Åbningstider: 
Torsdag – søndag kl. 13.00 – 17.00 

åbent efter aftale på andre dage  

      Døre til 
      broderiets verden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        INVITATION 

          Afgangsudstilling fra 

          Den Klassiske Broderiskole 

 

       Gallerie Dragehøj 
        1. juli – 27. august 2017 

          Eva Aaberg Westh & 

         Anni Christophersen 



 
 
Anni Christophersen: 
Håndarbejde har altid haft min store interesse. 

Allerede som barn hjalp min mor mig i gang 

med diverse slags broderier, hækling, knipling 

og orkis. Senere, da min mand og jeg begyndte 

at gå til folkedans, syede jeg vores folkedragter, 

hvor alting skulle sys i hånden. 

På skjorter og særke er de gamle 

hedebobroderier rigt repræsenteret, og jeg fik 

lyst til at få mere indblik i de gamle syteknikker. 

Derfor startede jeg hos Lis Ahrenkiel i januar 

2009. 

Jeg synes, at det er vigtigt, at de gamle 

syteknikker lever videre for eftertiden. Det er en 

kulturarv, der bør bevares for kommende 

generationer. Det har været nogle inspirerende 

og lærerige år. 

 

 

     

  
 
Eva Aaberg Westh: 
Jeg har broderet korssting siden jeg var barn. 

Min mormor introducerede mig til Håndarbejdets 

Fremme og deres smukke blomstergarn, som 

jeg nu har hængende på min væg i alle de 

smukke nuancer. I årernes løb har jeg tegnet 

mange mønstre til dette garn, både med og 

uden hjælp fra computeren. 

Da jeg for nogle år siden løb tør for inspiration, 

meldte jeg mig til Lis Ahrenkiels aftenskolehold 

med patchwork og broderi. Lis fandt hurtigt ud 

af, at det især var broderiet, jeg brændte for og 

tilbød mig en plads på sin broderiskole. Her har 

jeg i fulde drag nydt at boltre mig med broderi 

teknikker og materialer sammen med de andre 

broderinørder. En lille oase fuld af kreativitet, 

socialt fællesskab og respekt for det gamle 

kunsthåndværk. 

 

              

   

 

 

 

      

 

 

 

 

  

     

Broderi-teknikker 
 

Tællesyning 

Dragværk 

Rudesyning 

Hvidsøm 

Baldyring 

Udklipshedebo 

Falstersyning 

Hulsømme 

Venetiansk 

Engelsk og fransk Broderi 

Richelieu-broderi 

Sammentrækssyning 

Uldgarnsbroderi 

Korssting/Flettesting 

Holbein/sortsyning 

Tamburering 

Navnemærkning 

Gobelin-broderi 

Applikation 

Stump Work 

Farver og frit broderi 

Mountmellick 

Trendfletning 


