
Hej, 

Jag heter Renée Rudebrant och arbetar som konstnär, lärare och är 
mästare inom konstbroderi. 

Är ni intresserade av mig som inspiratör/gästlärare eller hålla i workshop 
inom broderi?  

Se bilaga med referenser. I mina workshop brukar jag belysa på olika sätt 
hur en kompositionen påverkas beroende på vilka val av material man 
väljer och hur det slutligen påverkar verkets gestaltning. 

Jag föreläser även om mitt konstnärskap. Där berättar jag och visar 
bilder på hur arbetsprocessen har sett ut när jag arbetat mina olika verk. 
Jag berättar även utifrån min senaste bok och har med mig mina original 
till boken.  

Under flera år har jag undervisat inom textila tekniker och under de 
senaste åren främst inom broderi.  

Jag var den som startade broderiutbildningen på Västerberg 
folkhögskola, som idag är en av de distansutbildningar inom broderi som 
finns i Sverige. Även ”Forma Broderier” som Sätergläntan Institutet för 
slöjd och hantverk idag är huvudman för, har jag initierat och genomfört. 
Sammantaget har jag 40 års erfarenhet inom det textila teknikområdet  

Som konstnär arbetar jag inom det abstrakta formspråket med ett 
grafiskt uttryck.  

Skulle ni vara intresserade att anlita mig eller veta mer om ett upplägg på 
workshop eller föreläsning så hör av er på min mail info@rudebrant.se 
eller slå en signal till +46 (0)70 6696290. 

Ni kan läsa mer om mina böcker och verksamheten på min hemsida 
www.byrenee.se. 

mailto:info@rudebrant.se
http://www.byrenee.se


Böcker om Broderi

Grafiska korsstygn 
I boken ”Grafiska korsstygn” har jag 
samlat 30 av mina formgivna 
broderimönster i korsstygn för kuddar, 
necessärer och påsar som du kan 
brodera själv. 

“En bok som behövs.”

Grafiska Uttryck med nål och tråd 

Boken ”Uttryck med nål och tråd” är en handbok i 
fritt broderi. Med den vill jag förmedla 
grundläggande kunskaper om stygnens karaktär. 
Genom boken lär du känna redskapen, materialen, 
applikationstekniker och får veta hur man kan 
skapa spännande bottentyger för broderi.

“… en väldigt fin bok som inspirerar till fritt broderi.”

Kurser

“Jag är stormnöjd! Som ganska ny inom broderi fick jag lära mig allt. Tusen 

tack för en underbar kurs, ser redan fram emot nästa.” 

“Hög klass! Känner mig priviligierad att ha fått tillfälle att deltaga.” 

“Mycket att hämta även efter många års erfahrenhet.” 

“Helnöjd kommer att längta till nästa gång.” 

“Mycket lärorik, inspirerande, trevlig.” 

“Det har varit superkul att bli utmanad.”


