
SLÖJDAREN
Nr 2 * 2019 NORRBOTTENS LÄNS 

HEMSLÖJDSFÖRENING



2

Slöjdaren ges ut av Norrbottens läns hemslöjds
förening och utkommer med fyra nummer per år. 
Välkommen att kontakta redaktören om du vill 
annonsera eller medverka. Författare ansvarar själva 
för innehållet, men vi förbehåller oss rätten att korta 
artiklar och inlägg.
Vi är medlem i Hemslöjden (Svenska Hemslöjds-
föreningarnas Riksförbund)
Utgivning 2019 (manusstopp) 
Nr 1. 2 feb (16 jan) 
Nr 2. 10 maj (26 april) 
Nr 3. 30 aug (16 aug) 
Nr 4. 22 nov (8 nov)
Redaktör 
Jeanette Bergman Weihed 
070372 48 28 
jeanette@weihed.se

Omslagsbild  
Anna Josefsson visar hur man stickar in pälsull. 
Foto: Christina Kolmert.
Adress 
Norrbottens läns hemslöjdsförening  
Box 261 
971 08 Luleå 
Bankgiro: 58641887
Kontakt 
Ordförande Elise Tullnär Nilsson 
073047 11 25, ordforande@norrbottenshemslojd.se 
Sekreterare Rigmor Hulth 
sekreterare@norrbottenshemslojd.se
Sociala medier 
Instagram: norrbottenslanshemslojd 
Facebook: facebook.com/norrbottenshemslojd 
Webbsida: norrbottenshemslojd.se

UTSTÄLLNINGEN UNDER TIDEN

I utställningen ”Under Tiden” visar textilkonstnären Victoria Anderssons verk från 
utställningen DISTORSION tillsammans med helt nyproducerade verk, och är en 
sammanfattning av hennes arbeten de senaste åren.

Veronica Andersson är uppvuxen i Kiruna, född 1971, och numera bosatt i Luleå. Hon 
är utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg, och Nordiska 
konstskolan i Karleby i Finland.

Utställningen pågår till och med 26 maj.
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MAILGRUPP I PITEÅ
För att bättre nå ut med information mellan numren av Slöjdaren finns i 
Piteå en mailgrupp. Du som är medlem bör finnas med här så att du får 
information löpande.

Om du har ändrat mailadress eller inte har anmält dig, hör av dig och 
meddela aktuell adress till christina.kolmert@gmail.com

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Norrbottens Läns 
Hemslöjdsförening norrbottenslanshemslojd

TILL SALU
Handvävd duk i hellinne, dräll. Storlek 
120 × 150 cm. Pris 600 kr.  
Säljes av Birgit Wikström, Piteå,  
tel. 076-761 58 53.

ÅTERBUD TILL KURSER
För kurser som ordnas i föreningens regi gäller följande vid återbud:
• Om du lämnar återbud minst 4 veckor innan kursen återbetalas kursavgiften minus 

400 kronor i administrationsavgift. 
• Om du lämnar återbud mindre än 4 veckor innan kursen återbetalas inte 

kursavgiften.
• Skulle du bli sjuk och inte kan vara med så kontaktar du kassören angående 

återbetalning.
Vänliga hälsningar från kassören
Jan Bos, 070-346 54 27
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DRÖMHELG FÖR STICK- OCH  VIRKNÖRDAR 
PÅ FRAMNÄS – TVÅ RAPPORTER
Slöjdhelgen på Framnäs folkhögskola blev 
fulltecknad. Inte ens 40 mil enkelresa från 
Kiruna kunde avhålla några av de 29 delta-
garna att resa ner till kusten för att fördjupa 
sig i stickning med Anna Josefsson och virk-
ning med Maria Gullberg under tre dagar.

Anna, mångkunnig i alla trådkonster, 
vägledde oss genom olika uppläggningar: 
gammalnordisk, ”Channel Island knotted 
cast on” och uppläggning med virknål. 

Sedan lärde vi oss att långa lammpäls-
fibrer från Gotlandsfår kan stickas in i 
maskorna från avigsidan och bilda ett 
fint bräm på till exempel en vante. Snygga 
kanter, pluppar, spets och bågar provade 
vi också – fina sätt att variera sin stick-
ning med. 

Vi hann lära oss olika sätt att färga 
härvor och nystan, melerade garner, 
ikatfärgade garner – ja, idéerna ville aldrig 

ta slut. En melerad garnhärva som blandas 
med enfärgat garn kan bli härliga vantar.

Under virkgurun Maria Gullbergs 
sakkunniga ledning hängav vi oss åt 
virkningskonstens underbara värld. Hon 
har utvecklat fantastiska mönstertekniker, 
spännande strukturer och mönster, varia-
tionerna verkar aldrig ta slut! 

Extra inspirerande var de färdiga alster 
som Maria ställde ut och som det finns be-
skrivningar till i många av hennes böcker, 
bland annat i Virka och Virkad mönster-
magi som kursen utgick ifrån. 

Deltagarna fick fritt välja vilka mönster 
de önskade virka och det blev kypert-
mönstrade, flerkantiga och runda mor-
morsrutor, flerfärgade romber och mönster 
som påminde om broderier. Dessutom lär-
de vi oss att sammanfoga med bland annat 
kaststygn i maskbågarna med avvikande 
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Vilken lärorik, inspirerande och avstres-
sande kurshelg jag och 30 andra kvinnor 
deltog i under dessa tre dagar. Maria 
Gullberg visade en nära på ofattbar mängd 
sätt att med fasta maskor skapa spännande 
mönster. Vi fick även jobba med mormors-
rutan. Personligen måste jag erkänna att jag 
aldrig har uppskattat denna men nu fick vi 
mormorsrutan presenterad på många nya 
sätt och plötsligt var jag fast! Rutor i olika 
färger monterades ihop och bildade häftiga 
mönster! Jättekul att se resultatet växa fram.

Anna Josefsson hade många olika tek-
niker och idéer vi fick ta del av. Olika sätt 
att göra stickade uppläggningar, färga garn, 
olika stick- och virktekniker, broderi och 
en hel del annat fanns på programmet.

Vi jobbade, fikade och pratade med 
varandra och var helt överens om att detta 
borde vi göra oftare.

Kursledarnas trevliga och avspända sätt 
gjorde att vi alla stortrivdes! Tack alla för 
en kul och lärorik helg!

Lena Lundgren-Sandström

färg. En liten bytesmarknad hann vi också 
med, där garner, böcker och annat material 
bytte ägare. Ett bra tillfälle att rensa ut och 

förnya i sina ”små” förråd … Säg den som 
har materialbrist?!

Christina Kolmert

BRODERIKVÄLL I BODEN
Hemslöjdsföreningen och Bodansarna 
gjorde en kväll i mars gemensam sak och 
träffades i Robbgården i Boden för en ”pro-
va på”-kväll. Vi var sju kvinnor som deltog 
och det vi provade på var sashiko. Siv (jag 
vid pennan) visade en del sashiko-broderi 
och berättade om tekniken. Material fanns 

på plats och alla kom igång med ett broderi. 
Vi broderad och trivdes tillsammans.

På bilden nedan till vänster ses Kajsa 
leta bland material till sashikobroderi. På 
bilden till höger lagar Monica ett älsklings-
plagg med ”upp-och-ner”-stygn.

Siv Johansson
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FLERFÄRGSVIRKNING
Plats: Överkalix
När: Fredag 9 aug kl.13–17 och lördag 10 
aug kl. 10–17
Ledare: Maria Gullberg, Stockholm
Pris: 1 900 kr. Anmälningsavgift 400 kr, 
resten faktureras innan kursstart. Bindan-
de anmälan.
Anmälan och info: https://www.simple-
signup.se/event/151515-flerfaergsvirkning
Katarina Karlsson (070-272 82 47), Ann-
Britt Eklund (070-677 21 49)
Arrangörer: Jakobgården och Rät & Avig, 
Norrbottens läns Hemslöjdsförening 

Maria Gullberg är erfaren ledare och fler-
färgsvirkare. Hon är utbildad på Konstfack 
och är den ledande förnyaren av virkning-
en i Sverige. Hon har under åren utvecklat 
tekniken och experimenterat fram nya och 
spännande strukturer och mönster. Hon 
är verksam som formgivare och inspiratör 
med både kurser och utställningar och har 
gett ut böckerna Tid att virka (Hemslöjdens 
tidskrifter 1998), Virka muddar (Hemslöj-
dens förlag 2007), Virktekniker (Hemslöj-

dens förlag 2013), VIRKA! (Hemslöjdens 
förlag 2013) och Virkad mönstermagi 
(Hemslöjdens förlag 2017).

Flerfärgsvirkning är en av de äldsta 
kända virkade teknikerna i Norden. Man 
virkar med fasta maskor från rätsidan av 
arbetet vilket medför att man ofta använ-
der tekniken när man virkar runt, som 
t.ex. en mudd eller påse. Det är lätt att virka 
dekorativa mönster och man använder två 
eller fler färger per varv. 

Under kursen kommer du att lära dig 
grunden för tekniken, dekorativ fläta, hur 
varv med smygmaskor kan användas som 
dekorativ avslutning eller mönstereffekt 
inne i arbetet och strukturer. Vi kom-
mer även gå igenom hur man undviker 
mönsterförskjutning som annars alltid 
uppstår vid rundvirkning med flera färger. 
Vi kommer påbörja minst ett projekt 
under kursen – och är du ivrig så kan du 
påbörja fler!

Maria Gullberg på sociala medier:  
www.instagram.com/maria, www.ravelry.
com/designers/

HANTVERKSMARKNAD I ÖVERKALIX  
10–11 AUGUSTI 2019
INBJUDAN
Hantverkare och mathantverkare! Väl-
komna att anmäla er! Vi arrangerar vår 
mat- och hantverksmarknad för tredje året 
och vi försöker hålla oss till temat.

Plats: Storgatan 4, Överkalix. I parken på 
älvbacken vid Tjers gästgiveri, mitt i byn, 
i Bränna.Det finns både marknadsstånd 
med tak, plats i tälthall och naturligtvis 
plats för eget tält eller marknadsstånd. Pris: 
500–900 kr för två dagar.
Tider: 11.00–15.00 både lördag och söndag.

Anmälan: https://www.simplesignup.
se/event/147657-hantverksmarknad-i- 
oeverkalix

Hoppas vi ses på en genuin och trevlig 
marknad!
Ann-Britt Eklund (070-677 21 49) och 
Katarina Karlsson (070-272 82 47)
Hör gärna av er om ni har frågor!
hantverksmarknadokx@gmail.com
Hantverksmarknad i Överkalix finns på 
Facebook och @hantverksmarknadokx på 
Instagram
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Foto från kursen Färga med indigo, Överkalix 2018.

SHIBORI OCH IKAT – MÖNSTRA BOMULLSTYGER 
OCH GARN, FÄRGA BLÅTT MED INDIGO
Mönstra bomullstyg genom att vika, sy 
och blockera med plattor och pinnar eller 
knyt för bomullsgarn och färga blått i 
indigobad. Indigo är en kypfärg där den 
blå färgen framträder först efter oxidation 
när den färgade textilen kommer i kontakt 
med syre.

Plats: Tjers Gästgiveri, Överkalix
När: Lördag 10 augusti 2019, kl. 10–16

Ledare: Ulrika Bos Kerttu, Luleå
Pris: 700 kr
Materialkostnad: 100 kr för indigo, kemi-
kalier och tyg.
Ta med: Bomullstyg och bomullsgarn.
Anmälan och info: Senast 26 juli ulrika.
bos.k@gmail.com, 070 348 08 65 
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjds-
förening i samarbete med Tjers Gästgiveri 
och Jakobgården

SHIBORI OCH IKAT – MÖNSTRA YLLETYGER OCH 
ULLGARN, FÄRGA MED SYRAFÄRG
Mönstra ylletyg genom att vika, sy och 
blockera med plattor och pinnar eller knyt 
för ullgarn och färga rött, gult och grönt 
i syrafärg. Vi använder färgpulver och 
tillsätter endast ättika, färgerna är lätta att 
använda och giftfria.

Plats: Tjers Gästgiveri, Överkalix
När: Söndag 11 augusti 2019, kl. 10-16
Ledare: Ulrika Bos Kerttu, Luleå

Pris: 700 kr
Materialkostnad: 100 kr för färgpigment, 
ullgarn och ylletyg.
Ta med: Tunn ylletröja eller yllesjal. 
Anmälan och info: Senast 26 juli ulrika.
bos.k@gmail.com, 070 348 08 65 
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjds-
förening i samarbete med Tjers Gästgiveri 
och Jakobgården
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ULL OCH SKARVSÖM 
INFORMATION OCH WORKSHOP I ÖVERKALIX
Annkristin Hult är Nationell utvecklare hållbarhet på NFH, Nämnden för hemslöjdsfrå-
gor. Hon arbetar med att kartlägga den svenska ullnäringen och samla fakta om insatser 
som gjorts för svensk ull runt om i landet. På informationsträffen berättar Annkristin om 
läget på ullfronten idag, om våra svenska lantraser och hur vi kan använda ullen från dem. 
Inte minst de unika allmogefårens ull, som är intressant ur vårt kulturarvsperspektiv. Hon 
brukar även ta upp den ull som inte blir garn, utan behövs till andra användningsområden. 
Vi pratar om ullens egenskaper under epitetet ”mirakelfiber”, och vi får se prover på ull och 
garn från alla raser.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Överkalix
Tid: Lördag 21 september, kl. 14.00 Föreläsning om ull, kl. 15.30–17.30 Workshop i skarvsöm
Lärare: Annkristin Hult, Norrtälje
Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri. Workshop inklusive material 150 kr.
Ta med: Synålar och sax, om du har knyppeltråd 35/2
Anmälan och info: Senast 9 september till ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjdsförening, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Region 
Norrbotten i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Jakobgården.

ULL OCH SKARVSÖM 
INFORMATION OCH WORKSHOP I ÖVERTORNEÅ
Plats: Simu Nordic AB, Övertorneå
Tid: Söndag 22 september, kl. 10.00 Föreläsning om ull, kl. 12.30–14.30 Workshop i skarvsöm
Lärare: Annkristin Hult, Norrtälje
Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri. Workshop inklusive material 150 kr.
Ta med: Synålar och sax, om du har knyppeltråd 35/2
Anmälan och info: Senast 9 september till Monica Simu, 070-521 96 57, info@simunordic.se
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjdsförening, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Region 
Norrbotten i samarbete med Simu Nordic AB
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En möjlighet för dig som vill köpa, byta, sälja 
eller förändra din dräkt. Det gäller dräkter 
av alla slag – nytt eller slitet, för stort eller 
urvuxet, från när och fjärran.

Det går inte att lämna in dräkter, du eller 
ditt ombud måste sälja plagget. För den som 
vill finns möjlig het att låna ett marknadsbord 
med tygtak.

Läs mer: www.norrbottensmuseum.se

ÄR DU INTRESSERAD?  
Boka ditt marknadsbord 
senast 5 juni genom 
länshemslöjds konsulent 
Anja Lundström: 
anja.lundstrom@norrbotten.se
070-360 42 35

Ett samarrangemang mellan Norrbottens museum, Folkdansringen Övre Norrland, Länshemslöjds konsulenterna 
Region Norrbotten och Norrbottens läns hemslöjdsförening. Folkdräktsmarknad – Köp, byt sälj är ett initiativ 

av Dräktrådet i Norrbottens län – en intressegrupp för folkdräktsfrågor.

Folkdräktsmarknaden är en del av Spelmansstämman som pågår 14–16 juni på Friluftsmuseet 
Hägnan i Gammelstads Kyrkstad. Obs! Vi håller till utomhus och entrén till Spelmansstämman 
kostar 40 kronor. Den betalas även av dig som deltar på folkdräktsmarknaden.

KÖP – BYT – SÄLJ

FOLKDRÄKTS-
MARKNAD
15 juni kl 12–16
Hägnan, Gammelstads kyrkstad
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SLÖJDHELG I OKTOBER 2019
Hemslöjdsföreningen arrangerar ytterligare 
en Slöjdhelg, denna gång är temat färglära 
och flät- och spetsmönster. Slöjdhelgen håller 
till på Sunderby folkhögskola, mellan Luleå 
och Boden. 

Slöjdhelgens lärare är Ivar Asplund, stick-
fantast sedan fem års ålder. Han är utbildad 
lärare och håller kurser i flera olika sticktek-
niker bland annat på HV Skola i Stockholm 
och på stickstämmor. Hösten 2017 kom hans 
första bok Sticka flätor på Bonnier Fakta.

Den andra läraren är Johanne Ländin som 
medverkade i samband med utställningen 
#delavantar på Norrbottens museum 2018. 
Johanne håller kurser i färglära för stickare 
och Fair Isle stickning bland annat. Johanne 
formger stickmönster med inspiration från 
traditionella mönster och är en efterfrågad 
föreläsare och kursledare. Johanne har en 
bakgrund som journalist och handarbetsre-
daktör. Tillsammans med Heléne Wallin gör 
hon också den populära stickpodden Nördic 
Knitting och hon är också redaktör för nya 
handarbetstidningen Stickat & sånt.

Slöjdhelgen börjar med lunch fredag 18 
oktober och pågår hela helgen till och med 
eftermiddagsfika söndag 20 oktober. Du 
väljer en av fredag–lördagskurserna och en av 
söndagens kurser. Begränsat deltagarantal, 12 

deltagare per kurs och anmälan är bindande. 
Avbokning 400 kr.

I Slöjdhelgen ingår kurser och trevlig 
samvaro. Det är ett medlemspris och ett pris 
för övriga. I kostnaden ingår kursavgift och 
lunch på fredag, lördag, söndag, middag på 
fredag och lördag och fika samtliga dagar. 
Kostnad för kurshelgen för medlem: med 
eget boende 1 075 kr, i dubbelrum på skolan 
2 050 kr, i enkelrum på skolan 2 855 kr. Mate-
rialkostnad kan tillkomma.
Kostnad för kurshelgen för övriga: med 
eget boende 1 275 kr, i dubbelrum på skolan 
2 250 kr, i enkelrum på skolan 3 055 kr. Mate-
rialkostnad kan tillkomma.
Kurser: Fredag 18 oktober kl. 13.00–17.30 och 
lördag 19 oktober kl. 9.00–17.30: Flätmönster 
eller Färglära för stickare 
Söndag 20 oktober kl. 9.00–15.30: Spetsmöns-
ter och sjalformer eller Sticka med flera färger 
och våga klippa!
Anmälan och information: Ulrika Bos Kert-
tu, ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65. 
Observera att anmälan är bindande. Ange om 
du är medlem i hemslöjdsföreningen.
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjds-
förening i samarbete med Sunderby folk-
högskola och Hotell & konferens Sunderby 
Folkhögskola.

FÄRGLÄRA FÖR STICKARE
Att välja färger är svårt – och spännande! 
Ibland blir det oväntat bra, ibland inte. 
Särskilt intressant är användandet av färger i 
mönster från Shetlandsöarna, så vi kommer 
att fördjupa oss i Fair Isle-stickningens 
färgmagi.

Johanne Ländin håller en kurs i förenklad 
färglära, med tyngdpunkt på hur man ska 
tänka när man kombinerar två eller flera 
färger i flerfärgsstickning. Du kommer att få 
sticka provlappar med restgarner du haft med 
och prova så många färgkombinationer du 

hinner sticka under dagarna och sedan dis-
kuterar vi gemensamt hur resultatet blev. Det 
ingår också ett kort föredrag om färgernas 
historia och det kommer att finnas stickade 
plagg att titta på som är exempel på både lyck-
ade – och misslyckade färgkombinationer.
Lärare: Johanne Ländin, Stockholm
Ta med: Tunt ullgarn, restgarner, ofta tvåtrå-
digt, 5 strumpstickor eller en rundsticka 2–3 
mm, sax, virknål 2–3 mm.
Tid: Fredag 18 oktober kl. 13.00–17.30 och 
lördag 19 oktober kl. 9.00–17.30.
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FLÄTMÖNSTER
Flätor passar till alla möjliga slags projekt och 
är betydligt enklare att sticka än man kanske 
tror vid första anblicken. Man får mycket 
effekt för lite ansträngning – dessutom är 
de roliga att sticka! På den här kursen får 
du sticka flera prover för att testa olika slags 
flätmönster: flätvridningar till höger och 
vänster, flätor över bara räta maskor respek-
tive räta och aviga, olika kombinationer av 
flätvridningar, olika höjd mellan vridning-
arna, vändbara flätor, olika övergångar från 
resår till flätor, med och utan ökningar, hur 
olika garnkvaliteter påverkar resultatet, läsa 
diagram, sticka flätor utan hjälpsticka m.m.
Förkunskaper: lägga upp samt sticka räta och 
aviga maskor.

Lärare: Ivar Asplund, Stockholm
Ta med: Garn, helst ullgarn, enfärgat och 
gärna ljust (undvik i alla fall svart och mörk-
blått för då syns inte mönstren så tydligt). Det 
går åt ca 50–100 gram beroende på hur drygt 
garnet är. Garntjockleken är inte så noga, 
men välj sticktjocklek som passar till garnet. 
Ett förslag är Peer Gynt med stickor 3½ eller 
4 mm. Vi kommer att sticka prover fram 
och tillbaka så det går bra med raka stickor 
eller rundsticka, vilket du föredrar. Dess-
utom behöver du en flätsticka eller en extra 
strumpsticka i samma tjocklek som stickorna 
eller lite tunnare, samt penna.
Tid: Fredag 18 oktober kl. 13.00–17.30 och 
lördag 19 oktober kl. 9.00–17.30.

SPETSMÖNSTER OCH SJALFORMER 
Att sticka spetsmönster är roligt och tack-
samt, man får mycket effekt med ganska lite 
ansträngning genom att kombinera omslag 
med olika slags hoptagningar. Under den här 
kursen får du sticka både flera slags mönster 
och några minisjalar med olika former. Vi 
kommer att arbeta med följande moment: 
att läsa diagram, lämplig uppläggning för 
spets stickning, enkla och dubbla omslag, 
hoptagningar som lutar åt olika håll, olika 
spetsmönster, olika sjalformer, avmaskning 
(lös men jämn), räkna ut hur många maskor 
man behöver lägga upp, integrera spetsmöns-

ter i olika former samt rita och provsticka 
egna mönster.
Förkunskaper: Lägga upp samt sticka räta 
och aviga maskor. 
Lärare: Ivar Asplund, Stockholm
Ta med: Garn och stickor. Det går åt max 50 
gram. Kvaliteten är inte så viktig men tänk 
på att spetsmönster framträder tydligast med 
släta, enfärgade garner. Stickorna (raka eller 
rund sticka) kan gärna vara 1–2 mm tjockare 
än du annars skulle ha valt till garnet.
Tid: Söndag 20 oktober kl. 9.00–15.30.

STICKA MED FLERA FÄRGER OCH VÅGA KLIPPA!
Att sticka flerfärgsmönster runt på runds-
ticka och sedan klippa upp för ärmhål och 
öppning för en kofta gör stickningen både 
enklare och snabbare. Det är en metod som 
använts i Norge och Skottland sedan länge. 
På denna kurs får du prova att sticka mönster 
med flera färger och sedan klippa i din stick-
ning. Det är inte så läskigt som det kanske 
låter! Du får också tips och trix för hur du ska 
göra för att flerfärgsstickningen ska bli finare 

och jämnare. Innan kursen får du en enkel 
hemläxa att förbereda. 
Förkunskaper: Detta är en kurs för dig som 
inte är helt och hållet nybörjare när det gäller 
att sticka med två eller flera färger.
Lärare: Johanne Ländin, Stockholm
Ta med: Tunt ullgarn, helst tvåtrådigt, 5 
strumpstickor eller en rundsticka 2–3 mm, 
sax, virknål 2–3 mm.
Tid: Söndag 20 oktober kl. 9.00–15.30.
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LULEÅ CENTRUM Storgatan 2. FRI ENTRÉ.
Öppet: Tis 10-16, ons 10-20, tor-fre 10-16, lör-sön 11-16.
www.norrbottensmuseum.se

En utställning som visar ett stort urval slöjdprodukter ur Norrbottens 
läns Hemslöjdsförenings samling, donerad till Norrbottens museum.

22 MAJ – 27 OKTOBER 2019
VERNISSAGE 22 MAJ KL 16.00
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LULEÅ CENTRUM Storgatan 2. FRI ENTRÉ.
Öppet: Tis 10-16, ons 10-20, tor-fre 10-16, lör-sön 11-16.

PROGRAMVERKSAMHET

ONS 22/5  16.00 Vernissage. 18.00 Föreläsning med Jonatan Malm: Jag slöjdar, alltså tänker jag.

LÖR 25/5  13.00 Visning Hallå Hemslöjd med Christina Lindmark. Drop-in 11-16 Nördcafé: Textil.

ONS 29/5  14.30-16.30 Barnens onsdag: Vi trycker på papper och tygpåsar! Upp till 12 år.  
17.30–19.30 Workshop: Tryckteknik. Från 12 år och uppåt (målsmans sällskap om du är under 15).

LÖR 8/6  Drop-in 11-16 Världsstickdagen. Norrbottens läns hemslöjdsförening på plats 13-16.

ONS 19/6  17-20 Prova-på täljaktivitet med Marieyeah! Tema: Köksslöjd.

ONS 26/6  17-19.30 Barnens onsdag: Visning i Hallå Hemslöjd med efterföljande workshop.

ONS 3/7  13-16 Workshop: Fläta med gräs och blommor med Lena Eriksson.

ONS 17/7  13-16 Workshop: Nyckelringar i vadmal och ullgarn med Christina Lindmark.

TIS 30/7  Drop-in 11-16 Världsbroderidagen.

ONS 14/8  13-16 Workshop: Tillsammanskrona med Ulrika Bos Kerttu.

ONS 21/8  18.00 Visning Hallå Hemslöjd med Christina Lindmark. Drop-in 16-20 Nördcafé: Textil.

ONS 28/8  17-20 Tälj en filur med slöjdaren Jessica Lundmark.

LÖR 7/9  Hemslöjdens dag. Under planering – mer information kommer.

TIS 10/9  13-15 Utforska hemslöjden – visning i arkiv och samlingar. Arkivcentrum Norrbottens  
arkivlokal och Norrbottens museums samlingar på Björkskatan. Föranmälan krävs: 0920-24 35 80.

ONS 18/9  Drop-in 16-20 Nördcafé: Täljning.

ONS 25/9  17-19.30 Barnens onsdag: visning i Hallå Hemslöjd med efterföljande workshop.

TIS 1/10  10-12 Utforska hemslöjden – visning i arkiv och samlingar. Arkivcentrum Norrbottens  
arkivlokal och Norrbottens museums samlingar på Björkskatan. Föranmälan krävs: 0920-24 35 80.

ONS 16/10  16-20 Nördcafé: Lappa och laga.

TORS 24/10  18-20 Utforska hemslöjden – visning i arkiv och samlingar. Arkivcentrum Norrbottens 
arkivlokal och Norrbottens museums samlingar på Björkskatan. Föranmälan krävs: 0920-24 35 80.

Fullständigt program: www.norrbottensmuseum.se
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.

Arjeplog Rigmor Laestander 070-373 42 78 
riggan-45@hotmail.com

Inga aktiviteter anmälda
Arvidsjaur Ellenor Nilsson 070-699 15 91 

ellenor.nilsson51@gmail.se
Inga aktiviteter anmälda
Boden Monica Virding 070-644 46 21,  

monicavirding@hotmail.com
Skördefest & Miljödagar 23–25 augusti vid kyrkstugorna och Norrbottensgårdarna på 

Björknäsområdet. Fredag–lördag 10–17 och söndag 10–16.
Vi träffas i kyrkstuga nr 4 och visar vårt arbete, slöjdar och säljer 
alster om vi vill. 3–5 utställare får plats varje dag och först till 
kvarn gäller vid anmälan.  
Anmäl dig till owe.eriksson98@gmail.com eller 070-345 11 31.

Gällivare–Malmberget vakant
Inga aktiviteter anmälda
Haparanda Saara Pekkarinen 0922-688 00, +358 442 921 970 

saara.pekkarinen@svefi.net
Inga aktiviteter anmälda
Jokkmokk Elise Tullnär Nilsson 073-047 11 25  

elise.tullnar-nilsson@telia.com
Kulturhuset 
Gamla Apoteket

Sommarutställning: Ortens slöjd, konst och konsthantverk. 
 Installation: ”Väskor, Väskor och Väskor” gamla och nya, vissa 
till salu, andra för inspiration. Pågår 6 juni till 14 september. 
Öppet vardagar kl. 10–18, lördagar kl. 10–16, söndagar kl. 12–16.
Naturens dag vid Talvatissjön den 15 juni kl. 10–16. Ve deltar och 
gör insektshotell.
Workshop. Onsdagar kl. 16–19 i juli bjuder vi in till att göra liten 
väska i ull. Material finns.
Höstmarknad. 30 augusti till 1 september kl. 10–18. Vi öppnar 
våra byrå lådor och plockar fram tyg, garn m.m. till försäljning.
Hemslöjdens dag, 8 september kl. 12–16.

Kalix Lisbet Espling 070-653 43 57 
lisbet.espling@kalix.se

Medlemsträff Vi träffas och slöjdar tillsammans tisdag 21 maj kl. 18.30 hos Lisbet 
Espling och redovisar vårens utmaning: att slöjda på ordet träd.

Kiruna Margareta Spett 0980-177 54, 070-258 54 39 
margareta.spett@gmail.com

Medlemsträff Vi träffas för att slöjda tillsammans sista tisdagen i varje månad 
(ej juni–juli), kl. 18 i Vuxenskolans lokaler.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.

Luleå Christina Lindmark 073-072 78 56, 0920-22 87 20 
christina.lindmark@telia.com
Ulrika Bos Kerttu 070-348 08 65, ulrika.bos.k@gmail.com

Luleå Knitters Stickträff varje måndag kl. 17–20 på Vetenskapens Hus, Storgatan 53.
Mjukslöjdcafé Vissa söndagar kl. 12–15

12 maj, 2 juni, 15 sept, 13okt, 10 nov och 8 dec på Norrbottens 
museum.
26 maj, 29 sept, 27 okt, 24 nov och 22 dec på Stadsbiblioteket 
(höstens datum är preliminära).

Slöjdcirkel/slöjdträff Onsdagar jämna veckor, i Missionskyrkans lokal, Kungs gatan 25, 
i samarbete med Studieförbundet Bilda. 
Kl. 10–12 studiecirkel och 12–15 öppet hus för alla intresserade. 
Du kan vara med på träffarnas tema eller ha med eget arbete.

15/5 Återbruk (spetsar, tyger m.m.) 
4/9 och 18/9 Sticktekniker: näverstickning 
2/10 och 16/10 Virktekniker: kroka vantar och mössor 
30/10 och 13/11 Tyger, lappa, laga (återbruk)
27/11 och 11/12 Brodera, yllebroderier eller med pärlor

Ändringar kan förekomma!
Hallå hemslöjd En utställning som bygger på ett urval slöjdprodukter ur 

Norrbottens läns Hemslöjdsförenings samling, som donerats till 
Norrbottens museum. Vernissage 22 maj kl. 16.00 på Norrbottens 
museum, Storgatan 2. Utställningen pågår t.o.m. 27/10. 
Se s. 13 för alla programpunkter.

Nationaldagsfirande 6 juni kl. 12–15 på Hägnan i Gammelstad. Hemslöjdsföreningens 
medlemmar visar slöjdtekniker i trä och textil och har även lite 
försäljning. Välkommen att vara med.  
Anmälan till owe.eriksson98@gmail.com eller 070-345 11 31.

Folkdräktsmarknad 15 juni kl .12-16 på Hägnan i Gammelstad. Köp, byt, sälj eller för-
ändra din dräkt. Gäller dräkter av alla slag. Det går inte att lämna 
in dräkter, du eller ditt ombud måste sälja plagget. Möjlighet 
finns att låna ett marknadsbord med tygtak. Boka marknadsbord 
senast 5 juni: Anja Lundström,  
anja.lundstrom@norrbotten.se, 070-360 42 35.

Hamnfestivalen Medlemmar i hemslöjdsföreningen visar slöjdtekniker i trä och 
textil samt återbruk på Hamnfestivalen i Stadsparken i Luleå 
10–13 juli. Vi har också lite försäljning. Välkommen att vara med.  
Kontaktperson: Christina Lindmark tel. 073-072 78 56.

Slöjdsammelsurium 25 augusti på Hägnan i Gammelstad. Sommarens slöjdiga höjd-
punkt. Hemslöjdens medlemmar inbjuds att slöjda en dag och visa 
sina olika slöjdtekniker. Ta med eget slöjdande och kom till Häg-
nan. Anmälan till owe.eriksson98@gmail.com eller 070-345 11 31.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.

Pajala Anne-Maj Gunnelbrand 076-820 87 12 
roger.gbrand@telia.com

Inga aktiviteter anmälda
Piteå Christina Kolmert 070-577 52 91, 0911-682 65 

christina.kolmert@gmail.com
Medlemsträff En söndag i månaden, kl. 15–18, träffas vi på Furuängs vägen 102, 

ingång längst in i hörnet innan Belonasvängen. Kommande 
datum: 19 maj.

Gamla och nya medlemmar är välkomna på en stunds prat och 
inspiration till en kaffekopp! Ta med eget arbete och ev. smörgås 
till kaffet.

Älvsbyn Birgitta Forsman 070-339 22 10, 0929-212 01 
birgitta@handelshusetab.se

Inga aktiviteter anmälda
Överkalix Katarina Karlsson 070-272 28 47 

jakobgarden@gmail.com
Hantverksmarknad 10–11 augusti kl. 11.00–15.00, Storgatan 4, Överkalix. Mat- och 

hantverksmarknad. Under helgen ordnas också några kurser i 
hantverk. Se annons på s. 6–7.

Information och 
workshop

Ull och skarvsöm, 21 september kl. 14. se annons på s. 8.

Övertorneå Gudrun Kron 070-328 74 83 
kron.gudrun@gmail.com

Information och 
workshop

Ull och skarvsöm, 22 september kl. 10. se annons på s. 8.

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA
Länets två hemslöjdskonsulenter finns organisatoriskt hos Region Norrbotten på 
divisionen Kultur. Om du vill komma i kontakt med någon av dem hittar du deras 
kontaktuppgifter här.

Anja Lundström 
e-post: anja.lundstrom@norrbotten.se 
tel: 070-360 42 35

www.norrbotten.se/hemslojd

Pia Jägstrand
tel: 070-360 79 02
e-post: pia.jagstrand@norrbotten.se

www.facebook.com/hemslojdnorrbotten
På Instagram heter vi hemslojdn


