Vestfold Husflidslag
Nettverk Vev
Nettverk Vev arrangerte møte for vev interesserte i Vestfold og nabofylkene
tirsdag 19. april på Slottsfjellsmuséet.
64 stykker var møtt frem til en kveld med dobbeltvev som tema. Dobbeltvev er
en vevteknikk hvor man vever i to lag. Vi har tre ulike typer: 1. Mønstret
dobbeltvev, 2. Poseveving eller dobbeltvev med bukt og 3. Rutet dobbeltvev.
Vi hadde invitert Guro Buttingsrud til å fortelle om og vise sine produkter i
mønstret dobbeltvev. Hun ble tildelt Norges Husflidslags arbeidsstipend på
40 000 kr i 2010. Hun jobber som lærer i Kunst og håndverk og driver firmaet
«Guro Buttingsrud Design vev».
Kvelden startet hun med et flott lyd- og lysshow om inspirasjon og vev, musikk
av Louis Armstrong og Ella Fitzgerald. Nettopp Louis Armstrong hadde inspirert
henne til å veve et av de store veggteppene: «My heart belongs to Daddy».
«Lommene» som oppstår i dobbeltvev, hadde hun lagt bilder i. Dette teppet
ble solgt denne kvelden og befinner seg nå hos en lykkelig eier i Tønsberg
distriktet. Det andre store bildeteppet hun hadde med seg, kalte hun for «Arv».
Hun hadde hatt flere oppdrag som gikk ut på å veve barnetegninger i
dobbeltvev. Hun overførte tegningene til rutemønster og vevde dette på
gardiner, puter og tepper.
Guro hadde også vevd ulike skjerf og sjal med åpninger/hull slik at
skjerfet/sjalet kunne tres i hverandre. Disse fikk hun solgt mange av. Puter
vevet i en kombinasjon av fargeeffekt og dobbeltvev viste hun også frem.
Guro sier at håndveving er et tidkrevende arbeid, og når man bruker tid på ting,
legger man noe igjen av seg selv, masse kjærlighet og personlighet. Noe som
gjør hvert enkelt produkt unikt og eksklusivt!
Bjørg Kristiansen White, billedvever og teppevever fra Fredriksstad, viste oss ni
modeller i billedvev fra sin bok om temaet. Husfliden hadde fått rettighetene til
disse kartongene.

Vi hadde utlodning som vi pleier, på disse møtene. Den stod Tønsberg
Husflidslag for. Det var mange flotte gevinster. Det ble servert kyllingsuppe
med brød og ikke minst, mange deilige, hjemmebakte kaker til kaffen.
Guro ble takket for en inspirerende kveld og Tønsberg Husflidslag for den
praktiske delen av arrangementet. Styret i Nettverk Vev takket videre alle for
fremmøtet og ønsket vel møtt til neste arrangement, kanskje med «Vaffelvev»
som tema. Styret består av 3 stykker: Nora-Marie Sogn Wiik, Svarstad, Berit
Knai Johansen, Tønsberg, og Jorunn Helgestad, Holmestrand. Sistnevnte ble
valgt inn som nytt styremedlem på årsmøtet i Vestfold Husflidslag.
Berit Knai Johansen
referent

