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Sommarkurs 29-30 juni 2019 

Tillverka din egen hatt!  

Visst är det fantastiskt roligt med hattar!  

Vill du få chansen att tillverka din alldeles  

egna, personliga hatt är den här  

helgkursen något för dig.  

 

Tillsammans med modisten Michaela Carlsson får du lära dig hur man från grunden 

tillverkar en filthatt formad på en stock av trä. Du får lära dig hur man syr fast karkas, 

formar och syr ett kantband, appretering och dekorationer.  

Om tid finns kan du också välja att tillverka en coiffe eller annan hårdekoration. 

De hattstockar vi kan tillhandahålla är övervägande av dammodell. 

Material du kan köpa till självkostnadspris på plats är: Filtcornetter, karkas, ripsband, 

visst dekorationsmaterial. 

Du tar själv med dig ditt syskrin med nålar, tråd, sax, måttband, tygbitar och annat 

du vill använda till dekorationer. Kursens syfte är att få insyn i modistyrket och prova 

på att tillverka en filthatt.  

Kurstid: 29-30 juni 2019 
Sista ansökningsdatum: 1 juni 2019 
Ansök direkt via kurssidan på hemsidan: http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/tillverka-
din-egen-hatt/  
Antagningsvillkor: Inga förkunskaper. Kursen vänder sig till både nybörjare och till dig 

med viss sömnadsvana.   

Kostnad: 1800 kr. Fika ingår men lunch tar du med dig själv. Materialkostnad 

tillkommer upp till ca 500 kr beroende på val av material. 

Kursledaren: 

"Stockholmsbaserade Michaela Carlsson är utbildad designer och modist med 

gesällbrev, hon har även en bakgrund som sömmerska och skinnskräddare. Hon 

driver sedan 2015 det egna märket Mick Cardona där hon med influenser från 

rockmusik och bohemromantik skapar exklusiva, handgjorda hattar och 

huvudbonader med fokus på hantverk och kvalitet. Bland hennes kunder finner man 

bl. a Texasbaserade Sisters of the Black Moon och artisten Sarah Klang. 

Kika gärna in på hennes hemsida www.mickcardona.com om du vill veta mer om 

hennes arbete." 
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