
Nordens centrum för lärande inom slöjd
och hantverk sedan 1923

Verksamheter
Läsårsutbildningarnas inriktningar är smide, 
sömnad, trä och väv. Distansutbildningar och 
veckokurser erbjuder både historiska och 
innovativa hantverkstekniker.

Kontakt
Messenger, Instagram, Facebook
info@saterglantan.se
0247-645 70

Sök till våra
läsårsutbildningar



SÄTERGLÄNTAN
Institutet för slöjd och hantverk 

Vi erbjuder dig kunskap som formar 
framtiden. Utgångspunkten i våra 
utbildningar och kurser är att alltid arbeta 
hållbart och låta naturen vara grunden i 
material och metod. Sätergläntan arrangerar 
utbildningar och kurser i hantverks- och 
slöjdtekniker på plats i Insjön såväl som 
på distans för både yrkesverksamma och 
fritidsslöjdare.

Sätergläntan är beläget i Insjön, Dalarna, 
i en miljö som inbjuder till kreativitet 
och skapande. Läsårsutbildningarna är 
studiemedelsberättigade och samtliga 
utbildningar står under statlig tillsyn 
av Myndigheten för Yrkeshögskolan. 
Sätergläntan är en ekonomisk 
förening med bland andra Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - SHR 
och Leksands kommun som medlemmar.
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ATT STUDERA PÅ
Sätergläntan

I mån av tillgång kan du bo på internatet 
och då ingår frukost och lunch alla vardagar. 
De som inte bor på internatet hyr ofta ett 
boende i närområdet, det finns möjlighet 
att köpa måltider för den som så önskar. 
Vår restaurang Elsa&Wilma laborerar med 
menyn utefter de råvaror som är i säsong. 
Fokus är smak i balans med ett högt 
näringsinnehåll. Det finns alltid vegetariska 
alternativ. Att ta med egen mat går bra. 

Sätergläntan är i hög utsträckning en
internationell mötesplats då vi har studerande
från en mängd olika länder. Det medför ett 
berikande kulturutbyte till dig som studerar 
här. Utbyte och gemenskap studerande 
emellan präglar livet på Sätergläntan. Som 
studerande på Sätergläntan har du tillgång 
till fullt utrustade verkstäder sju dagar i 
veckan hela läsåret.



SLÖJD OCH HANTVERK
Form och kultur 1 -3 år  

Slöjd och hantverk – form och kultur är en konst- och 
kulturutbildning för dig som vill lära dig slöjd och 
hantverk från grunden.

Vi har fyra inriktningar: smide, sömnad, trä och 
väv. Utbildningen är mellan ett och tre år. Under 
utbildningen får du lära dig hela processen från 
materiallära, skissteknik, prototyptillverkning och 
formgivning. Att presentera ditt arbete är ett viktigt 
inslag i utbildningen.

Du får praktiska, teoretiska och historiska kunskaper 
i både traditionella och moderna slöjd- och 
hantverkstekniker.

Slöjd- och kulturhistoria 
ingår för alla inriktningar. 
Insikter i ekologi och miljö ges kontinuerligt. 
Under utbildningen kommer du att få arbeta 
gränsöverskridande med övriga inriktningar. I årskurs 
två genomförs en gemensam inspirationsresa. 
Som studerande här har du möjlighet till 
internationella utbyten. Vi ger dig även kunskap inom 
entreprenörskap och produktutveckling för dig som 
vill lära dig bedriva din egen verksamhet.

Sätergläntans unika studiesamling och 
referensbibliotek med speciallitteratur inom slöjd och 
hantverk är en stor tillgång i undervisningen.
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Inriktningar
Smide, Sömnad, Trä, Väv

Omfattning
Heltid

Längd
1 – 3 år

Studerandeavgift 
15 000 kr per läsår

CSN
Berättigad till studiemedel (B1)

Ansök
Senast 15 april på

www.saterglantan.se/ansokan
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SLÖJD OCH HANTVERK
form och kultur inriktning Sömnad 

Du får lära dig hela sömnadsprocessen 
från material, skisser, formgivning och 
mönsterkonstruktion till toileinprovning och 
justering samt att sy dina egna plagg.

Inspiration och kunskap 
hämtar du från äldre 
folklig tradition samt 
modernt formspråk.
Du får sy för hand och studera folkdräkter, samt 
lära dig maskinsömnad och mönsterkonstruktion. 
I utbildningen får du även lära dig färgning, 
broderi, form och funktion och avancerade 
sömnadstekniker. Utifrån dessa kunskaper får 
du arbeta självständigt och utveckla ditt eget 
formspråk. Du kan välja att studera ett, två 
eller tre år. Varje läsår avslutas med ett enskilt 
projektarbete.
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Omfattning
Heltid

Längd
1 – 3 år 

Ansök
Senast 15 april på

www.saterglantan.se/ansokan



SLÖJD OCH HANTVERK
form och kultur inriktning Smide

En utbildning i smide där du får jobba med 
verktygs- bruks- och konstsmide. Du lär dig hela 
processen från att tillverka träkol, framställa järn 
ur myrmalm till att skapa egna produkter med hjälp 
av traditionella tekniker. I utbildningen arbetar du 
med analysprojekt och inspirationsprojekt. Du ges 
även möjligheten att specialisera dig och öva upp 
din handaskicklighet genom produktutveckling 
och produktion. Varje läsår avslutas med ett 
enskilt projektarbete. Du kan välja att studera ett, 
två eller tre år. Om du väljer att läsa tre år kan du 
antingen avlägga ett gesällprov eller genomföra ett 
avslutande projektarbete.
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Omfattning
Heltid

Längd
1 – 3 år

Ansök
Senast 15 april på

www.saterglantan.se/ansokan

Du lär dig hela 
processen från 
att tillverka träkol, 
framställa järn ur 
myrmalm till att skapa 
egna produkter med 
hjälp av traditionella 
tekniker.
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SLÖJD OCH HANTVERK
Form och kultur inriktning Trä

Följ med i processen från det växande trädet till 
den färdiga produkten. Utbildningen syftar till att 
genom en unik slöjdtradition lära dig att behärska 
handverktyg och ge träföremål en funktionell och 
personlig form. Du får kunskap om de nordiska 
träslagen och arbetar med såväl färskt som torrt 
virke. Du lär dig behärska verktygen och olika 
tekniker för att kunna arbeta självständigt med ditt 
eget formspråk. Möbel- och verktygstillverkning, 
laggning, färg- och formlära, täljning och korg-
tillverkning är exempel på saker du får lära dig 
under utbildningen. Varje läsår avslutas med ett 
enskilt projektarbete. Du kan välja att studera ett, 
två eller tre år. Om du väljer att läsa tre år kan du 
antingen avlägga ett gesällprov eller genomföra ett 
avslutande projektarbete.

Omfattning
Heltid

Längd
1 – 3 år 

Ansök
Senast 15 april på

www.saterglantan.se/ansokan

Genom en unik slöjdtradition lära 
dig att behärska handverktyg och 
ge träföremål en funktionell och 
personlig form.
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SLÖJD OCH HANTVERK
Form och kultur inriktning Väv

En utbildning i vävning där stor vikt läggs på hela 
processen från att spinna garn till att formge
produkt. Du får kunskap om tekniker och material 
och du får lära dig redskapen och arbeta upp din 
handaskicklighet. Analys och rekonstruktion, färgning, 
bindningslära, formgivning och inspirationsprojekt 
är några av de områden utbildningen innehåller. Du 
arbetar med vävning utifrån tradition och inspiration 
och studerar äldre textil för att få historiska och 
kulturella perspektiv. Varje läsår avslutas med ett 
enskilt projektarbete. Du kan välja att studera ett, 
två eller tre år. Om du väljer att läsa tre år kan du 
antingen avlägga ett gesällprov eller genomföra ett 
avslutande projektarbete.

Omfattning
Heltid

Längd
1 – 3 år 

Ansök
Senast 15 april på

www.saterglantan.se/ansokan



ANSÖK SENAST 15 APRIL
www.saterglantan.se/ansokan

Foto: Linda Axelsson




