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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møde
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 14.30
Emne: Hjemmelavet tilbehør til dukkehus, møbler, puder tæpper
NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil
28633403, så kommer vi og lukker dig ind.
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Kære medlemmer!
Så er vi godt i gang med det nye år og vi tager frisk fat på næste
emne: Hjemmelavet tilbehør til dukkehus, møbler, puder, tæpper.
Spændende at se, hvad flittige fingre har produceret.
Vel mødt
Mange hilsener
Anny
-----------------------------------------------------------------------Snart kommer foråret

En vintergæk, en sommernar
En fugl foruden vinger
En lille ven, som har dig kær
Og som dig gækken sender
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Mødedatoer januar – maj 2019
3. januar 2019 : Pap/ papirlegetøj- ikke påplædningsdukker
7. februar 2019 : Gammelt dukketøj samt de enlige sko
7. marts 2019 : Hjemmelavet tilbehør til dukkehus, møbler.
puder, tæpper
4. april 2019 : Generalforsamling og loppemarked
2. maj 2019 :

Udendørs legetøj, sjippetov, kugler,
hinkesten, hønseringe, bolde

Fastelavn er mit navn…..
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Referat af møde 3. januar 2019

Sygdom, ærinder og nytårstravlhed havde gjort indhug i
antallet af fremmødte. Men antallet af ting var omvendt
proportionalt med ejere, for det myldrede med gode
eksempler på papirting.
Vivette dyrkede det 3-dimentionelle med en
papskolestue, en dukkestue med møbler, en papbutik
og en cirkusvogn med plastdyr.
Birgit havde en gør-det-selvbog, men beklagede
kvaliteten sammenlignet med en lignende fra slutningen
af 1800-tallet, hvor der bl.a. var brugt spillekort til at
lave diverse ting af. Dette var i øvrigt ikke ualmindeligt,
og brugte eller ukomplette spil har nok ikke været en
mangelvare. Desuden havde Birgit klippeark – også
udekorerede - , kravlenisser, glansbilleder, julepynt,
foldeudkort med spejl, roulette, overføringsbilleder,
søndasskolesentenser, æsker a la Kamma Rahbæk,
etui med dukkevisitkort og 2 hatteæsker, en til hvert
køn.
Ulla havde små, bevægelige billeder, servietter med
forbogstaver, nytårsservietter, tegneserier,
sprællemand med plisserede arme og ben, tegninger til
børnebøger, gamle franske kridtfarver fra Thorngreen,
små eventyrbøger, dukke til at sætte ind i eventyrbog,
Bamse og dukke Lise samt spil.
Anne havde glansbilleder på filigrankort til forskellige
lejligheder, tegneserier uden historie, fransk bog med
diverse lege, kort med silke og fløjl på dekorationen,
kort med relief og guld / sølvkanter fra 1800-tallet,
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udvalg af visitkortmuligheder, kæmpeglansbillede med
franske pjerrotbilleder i tilgift og illustrationer fra tysk
eventyrbog.
Birgitte havde samlebilleder fra Hjemmet, klippeark til
dukkehuse ,album fra Sparekasserne med billeder fra
museer og samlinger, billedlotteri og en ”spånipper”.
Birthe havde sprællemænd – i mængder – brugt bl.a. til
julepynt, franske ”uhyggelige” sprællemænd,
miniaturesprællemænd, karussel sat på spilledåse,
paphuse til tableauer, dukketeatre og en foldebog.
Alle sad vi vist og havde fået øje for egne skatte, som
man havde glemt.
Og så må vi tilstå, at selvom vi var få, havde vi intet
problem med at rydde kagebordet.
Godt Nytår Margit

Sådan kan man
lave en lille reol
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Referat fra 7. februar 2019

Vejret var ikke med os, men mange kom alligevel, og vi
havde den glæde at få et nyt medlem, Petra, som
ligesom Anne åbenbart har forkærlighed for dukker.
Birgitte bød velkommen og overrakte mig en
fødselsdagsgave. Tak for den.
Emnet dukketøj havde Anne selvfølgelig udbygget med
nogle flotte, nyindkøbte dukker, en Doreen fra 1860 iført
stor kjole med slæb og høj, mørk frisure, 2 andre blege
med lyse frisurer og en sjælden med drejeligt
parianhoved og lysebrune øjenbryn. Af dukketøj var der
foret drengetøj, natkjole med 4-hulsknapper, korset,
diverse hatte, paraplyer, et par skindhandsker og flere
tasker, bl.a. en perletaske fra 1868, indkøbsnet og et
par rejsetasker, som egentlig var født som sygarniturer.
Anny havde skoudsalg.
Birthe havde et par gamle bukser og en underkjole fra
30-erne, sirligt repareret med stopninger.
Bodil havde en præsenterkjole.
Vivette havde mange ting til salg i form af reservedele.
Birgit havde bogen om dukken Margrethe, syede
dukkestrømper og – gamacher og vanter uden
tommeltot, en stråhat fra 1870 og en kopi hæklet af
bast, rangler af celluloid, tyndt glasservice, et
rejseapotek, et par picnickurve og en præsenterkjole
med indbygget hovedpude, bindebånd og svøb indeni.
Og som sædvanligt huskede flere af os nok undervejs
ting, som vi burde have haft med.
Margit Ambeck

Side 7

Ovenfor ser I en skøn dame, som Anne har erhvervet og
beskrevet.
Fotos: Anne
Det er en Parian eller farvet Bisque dame med modelleret rose &
grønne blade.
Dukken virker blegere i virkeligheden end på fotos, men hun har
faktisk en meget svag hudtone, så om hun kan klassificeres som
Parian ved jeg ikke. Hendes lyserøde rose og de grønne blade
omkring denne er hele. Hun er utrolig smukt malet rosa kinder og
blå øjne uden højlys samt brune øjenbryn, ikke sorte, svag grå
globelinie samt lang rød ovenover, men øjnene er modellered, det
kan tydeligt mærkes. Huller til ørerne, hvor der sad to hvide
nipsenåle. De falder af hele tiden, så dem fjernede jeg. Hendes
sorte sløjfe bagpå er meget blank, næsten som en ægte silkesløjfe.
Det er en flot frisure bagfra, som I bedre kan se via et foto. Hvis
jeg skal skyde på noget må Alt, Beck & Gottschalk være mit bedste
bud. Jeg har en anden som minder utroligt om denne, og i samme
kvalitet og bemaling. Hun var kun iført et par mamelukker og intet
andet.
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Jeg kunne tænke mig at omarbejde eller lave en ny kjole til hende,
så man kan se hendes smukke modellerede bryst. Det er mest Kling,
der har disse brystpartier, men dette er meget anderledes, så
efter min mening ingen Kling.
Jeg har noget super tyndt chiffon i lysegrønt, som jeg aldrig har
brugt, måske skulle jeg bruge det nu.

Flere skønne dukker

fotos: Anne
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Anne skriver om hjemmelavet tilbehør til dukkehuse

Dette emne synes jeg er meget vanskeligt.
Jeg har et hjemmelavet dukkehus, hvilket der jo nok også er
andre der har. Men det er bare så stort, at jeg ikke tror jeg kan
tage det med til mødet.
Jeg har meget lidt hjemmelavet legetøj, så det jeg har, tager jeg
selvfølgelig med.
Ville det ikke være interessant hvis vi sammenlignede de
hjemmelavede ting med noget
så specielt som "ting til dukkehuse af Ormelu".
Birgit har en del af disse ting og jeg har noget, men jeg er sikker
på at mange andre har noget, men bare ikke ved det.
Jeg er så heldig at have en bog om Ormelu, ret ny og utrolig
interessant. Den hedder:
”Goldenes Puppenstuben- Zubehør, Die Metallspielwaren
der Firma Erhard & Søhne”
Bogen
er en utrolig flot, fotografisk genemgang i sort/hvide fotos og
enkelte i farver. Jeg købte den sidste dag i Neustadt på min
Tysklands tur.
Det forringer jo ikke de hjemmelavede ting, som f.eks. Birthe
Hemsen har fra sin dejlige far,
Metallspielwaren samt andre ting vil forhåbentlig også dukke op.
Jeg må have lidt hjemmelavede dukkemøbler, tæpper og duge
samt malerier, lavet om til dukkestue brug. Dog kan man jo ikke
altid være sikker på om noget er hjemmelavet eller det er sat i
produktion.
Svenskerne snittede og skar jo meget tror jeg, hvilket jeg ikke
helt ved om danskerne gjorde. Jeg ved der står hjemmelavede
dukkehuse i forskellige museer, f.eks. på Maribo Stiftsmuseum
er der et meget stor flot et.
Jeg medtager i hvert fald både bogen og mine Ormelu ting.
Anne F
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Fotos fra sidste møde

Fotos: Anny
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Stort og småt
Kaffetjansen i marts står Ulla for

Der er stadig nogle, der ikke har betalt kontingent.
Kontingentet for perioden 1. sep. 2018 til 30. aug. 2019 er
250 kr.
For de, der vil have bladet med posten er det 300 kr.
Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926, så
sparer du bankgebyret, og foreningen blanketter og udskrivning af
girokort. Indbetaling var senest 15. sept. 2018
Du vil også kunne betale direkte til kassereren på møderne.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Permanente udstillinger og museer
Barbie-museet på Borups Alle 188
Åbent efter aftale.
www.barbiemuseum.dk
Legetøjmuseet ”Olgas Lyst”,Sommerstedsgade 11,telefon 33 23 85
58. Kun åben efter aftale.
Parkering
Sæt din bil med parkeringsskive.
Kom ned og få et gæstekort
MVH

Margit

Program for 1. sæson 2019
3.jan. 2019 : Pap/papirlegetøj – dog ikke påklædningsdukker
7.feb. 2019: Gammelt dukketøj samt de enlige sko
7. marts. 2019: Hjemmelavet tilbehør til dukkehus, møbler,
puder,tæpper
4. april 2019: Generalforsamling og loppemarked
2. maj 2019:
Udendørs legetøj, sjippetov, kugler, hinkesten,
hønseringe, bolde
__________________________________________________

Loppemarkeder
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned
Loppemarked Farum Arena 30.-31. marts 2019 kl. 10-16
Entre 40 kr.
Loppemarked Rødovre Centrum, st. Bededag fredag 17.maj 2019
Kl. 9-15. Gratis entre
Samlertræf i Frederiksberhallen, store hal 4, søndage i 2019:
12. maj, 1. september, 1 december. Kl. 11-15. gratis adgang
Se i øvrigt oversigt over markeder på
www.markedskalenderen.dk_
-------------------------------------------------------------------------------Formandens E- mailadresse: birgittedencker@mail.dk
Formandens telefonnr. 45 88 88 38
Redaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk
Redaktørens telefonnr. 21207032
Redaktørens postadresse: Brunevang 36, st.th. 2610 Rødovre
Hjemmesiden: www.legven.dk
Deadline til næste blad: 12.marts 2019

