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Bild och text Gunilla Tronje, där inget annat anges 
September - Nifstamässa  
Den "ordinarie" hösten inleddes med Nifstamässa i 2:a september. Här några bilder från den. 

 



Kurs att tillverka en hattask med José Gomez från Spanien  
På Nifstamässan var en av utställarna José Gomez från Spanien som också vid två kurstillfällen visade 
hur man kan bygga en hattask i läder. Här några av hans egna arbeten och några bilder av kursdeltagarna. 

Bilderna är tagna av Anna Werner.  
 



Intarsiakurs med Barry Hipwell och Ursula Dyrbye-Skovsted  
I år inledde vi kursverksamheten redan i augusti. Då kom mästaren Barry Hipwell och hans f.d. elev 
Ursula Dyrbye-Skovsted och lärde oss att göra ett bord i INTARSIA i skala 1:12. Fantastiskt roligt kurs 
där vi alla förundrades över vad vi lyckades göra under fyra intensiva dagar. 

Bilder av Anna Werner.  
Kurser med Trees Beertema 25-26 maj  
På fredagen gjorde vi dels en vagga, dels viktorianska presentpaket.  

 
Under lördagen tillverkade vi en gardin i Georgiansk stil - inte helt lätt. Men pampig såg den ut när den 
väl var klar! Nedan kan du se bilder från kursen och hur Weronicas och Gunillas gardiner blev.  



 

 

Kurs i Läder och läderarbeten  
hölls 28 april i Ortopediska verkstaden vid Danderyds sjukhus.  
Sadelmakare Stefan Borg var en inspirerande lärare som lärde oss skifta lädret så att det 



tunnas ut, och att blöta och forma det. Vi fick prova på att använda verktyg som skiftkniv, 
kantjärn och räffelträ och började tillverka en resväska. Väldigt roligt!  

 

 



FÖRENINGSSTÄMMA 2007  
Föreningsstämma i Miniatyrsällskapet hölls lördagen den 21 april på Långholmen Hotell o 
Konferens.  
Eftersom vi var på Långholmen passade det perfekt att få en presentation av Handtryckta 
Tapeter AB som ligger granne ed det forna fängelset.  

 

 



 

 



Tillverkning av snoddar, kurs med Marie Källberg 17 februari  
Vårens kurser inleddes med att Marie lärde oss att göra snoddar i Kumihimoteknik. Jätteroligt, 
men det krävde full koncentration för att det skulle bli bra. Om man bara hade det blev det 
otroligt fint!  

 

 



Påskpyssel 17 mars  
För tredje året i rad anordnade vi en pysseldag då vi gjorde påskpynt. Nu har det blivit en 
tradition! Mycket roligt kunde man välja att göra, men Eva Carsings miniatyr-socker-ägg tog 
nog priset.  

 



Nifstamässan 18 mars 
Bilder från Stockholms miniatyrmässa, som var mycket välbesökt. Det kom redan när mässan öppnade ett 
glatt gäng på över 100 personer från Finland och de stannade hela dagen! Flera nya utställare deltog också 
tillsammans med alla "gamla" välkända. Roligt var det!  

 


