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NM I SØM OG DESIGN 

Norges Kjole- og Draktsyerforbund arrangerte NM i Søm og Design i Bergen i perioden 17. 

til 20. oktober 2016. Det ble et vellykket arrangement selv om vi jobbet hardt for å få nok 

sponsorer.  8 flinke kandidater fra ulike deler av landet var med og konkurrerte; Møre og 

Romsdal, Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold og Hordaland. Vinneren ble Jonas Follestad fra 

Møre og Romsdal, på andreplass kom Amnah Yunis fra Akershus, Guro Hovelstad, lærling 

hos Brudehuset Sjuls Design i Vestfold, fikk tredjeplassen. Jonas vant en fin Brother 

symaskin fra Lillestrøm Sysenter. Amatec ga presseutstyr som 2.premie og skreddersaks som 

3. premie. I tillegg fikk vi også gevinster til deltakerne fra andre sponsorer. Vi fikk hyggelig 

besøk av Erna Solberg på standen vår og hun viste interesse for det vi holdt på med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets deltakere, bak fra venstre:          Eksempler på NM 

kjolen 

Stine Olsen fra Glemmen vgs i Fredrikstad, June Mari Wolstad Bjørge, lærling hos Søm og 

Slikt i Ålesund. Guro Hovelstad, lærling i Brudehuset Sjuls i Tønsberg. Marlene Bakke, 

lærling hos Hitch Hike Studio i Oslo. Amnah Yunis fra Akershus, tidligere lærling hos TSH i 

Oslo. Julie Myhren, også fra Akershus, med egen bedrift Sykroken og elev ved 

Tilskjærerakademinet i Gøteborg. Foran sitter Ingvild Nilsen fra Årstad vgs i Bergen og Jonas 

Follestad fra Møre og Romsdal, tidligere lærling hos Made By Mom og nå bosatt i 

Fredrikstad. 

Styret i Norges Kjole- og Draktsyerforbund vil takke Rita Gjerde på Årstad videregående 

skole for utlån av utstyr og alle praktisk hjelp. Vi vil også takke de to dommerne; Toril 

Christie og Airin Hordvik Espelid for en fin jobb og fantastisk innsats under mesterskapet. Vi 

er fornøyd med at vi kunne arrangere NM i Søm og Design  i Vestlandshallen sammen med 

25 andre håndverksfag. 

 



MESSER OG YRKESORIENTERING 

Styremedlemmene i Forbundet forsøker å stille på messer rundt om for å presentere faget vårt. 

Vi deltok på «Håndverkets dag»  på Kuben Yrkesarena i Oslo 27. september. Der sto vi på 

stand sammen med Opplæringskontoret for Små Håndverksfag. 23. oktober var vi også med 

på «Sy selv» som er et symesterskap arrangert av Asker og Bærun Sysenter. Der ble ulike 

symaskiner og sømutstyr presentert og flere bedrifter deltok. 

Vi mener det er viktig å stille opp på slike arrangement for å vise hva kjole- og draktsyerfaget 

egentlig er og øke interesse for og rekruttering til sømfagene. Derfor er det veldig gledelig at 

Opplæringskontoret for Små Håndverksfag nå har doblet antall lærlinger i tekstil. Det er 30 

lærlinger i kjole- og draktsyerfaget i Oslo og Akershus i tillegg til både kostymesyere, 

modister  og bunadtilvirkere. 

 

SEMINAR FOR SVENNEPRØVENEMNDER OG LANDSMØTE 2017 

Styret har fått flere henvendelser både fra svenneprøvenemnmder og klagenemnda  med 

forespørsel om vi kan arrangere et nytt seminar. Målet er en mer ensartet mal og likere 

bedømming av svenneperøven på landsbasis.  Vi har diskutert dette i styret og kommet til at 

vi kan kombinere et slikt seminar med Landsmøte vårt neste år. I tillegg er Norges Kjole- og 

Draktsyerforbund 70 år og det må vi jo feire! Så de av dere som er interessert i å delta 

på dette arrangementet må holde av helgen fra 19. til 21. mai 2017. Vi vurderer å 

gjennomføre både seminar, Landsmøte og 70 års feiring i Bergen denne gangen. Oleana har 

også invitert oss til sin fabrikk. Vi kommer tilbake til dere med invitasjon og program etter 

nyttår. 

 

MEDLEMMER. 

Norges Kjole- og Draktsyerforbund har pr i dag 108 medlemmer. Vi ønsker velkommen 

til høstens nye medlemmer:  

Airin Hordvik Espelid, Vivian Elvevold, Erna Eriksen, Malin Venås, Anita Monsen 

Zagury, Inger Monsen Myklebust og Anne Grefsrud. 

  

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT 

NYTT ÅR! 

 

      Hilsen styret i 

    Norges Kjole- og Draktsyerforbund 

 

    Jorunn Sæter (leder) 

 


