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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  
Tryckblock från utställningen Hallå Hemslöjd. 
Foto: Jeanette Bergman Weihed.
Adress 
Norrbottens läns hemslöjdsförening  
Box 261 
971 08 Luleå 
Bankgiro: 58641887
Kontakt 
Ordförande Elise Tullnär Nilsson, 073047 11 25, 
ordforande@norrbottenshemslojd.se 
Sekreterare Cecilia Falk, tel. 073041 29 19 
sekreterare@norrbottenshemslojd.se 
För adressändringar kontakta  
medlemsregistret@hemslojden.org
Sociala medier 
Instagram: norrbottenslanshemslojd 
Facebook: facebook.com/norrbottenshemslojd 
Webbsida: norrbottenshemslojd.se

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

BLI MEDLEM !
Bli medlem direkt på Hemslöjdsföreningens hemsida. 
Där fyller du i namn och adressuppgifter.  
Besök hemslojden.org/engagera-mig/bli-medlem/  
eller följ qr-koden här intill.
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FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Norrbottens Läns 
Hemslöjdsförening norrbottenslanshemslojd

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
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.

Resebidrag vid kurser
Föreningens medlemmar kan ansöka om resebidrag för kurser som ordnas inom 
Norrbottens läns Hemslöjdsförening. 
Förutsättningen för att få bidraget är att enkel färdväg till kursen överstiger 10 mil. 
Bidraget är 4,50 kronor per mil för den del av resan som överstiger 10 mil enkel färdväg.
Kontakta kassören för att få en blankett.

Fortbildningsbidrag
Styrelsen har beslutat att föreningens medlemmar kan ansöka om ett 
fortbildningsbidrag på upp till 5 000 kronor. 
Ett villkor för att erhålla bidraget är att den som har fått bidraget ska leda en kurs så att 
kunskapen kan spridas vidare. Fortbildningsbidraget gäller kurser som inte anordnas 
inom föreningen.
Kontakta kassören för mer information.

Kassör Jan Bos
jan.a. bos@tele2.se
070-346 54 27
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20. NORDISK STRIKKESYMPOSIUM 2019
Årets nordiska sticksymposium hölls 
på Brandbjerg Højskole utanför Jelling i 
Danmark den andra veckan i augusti i år. 
Vi var 90 deltagare från Norden, England 
och Sydkorea som kastade loss med stickor 
och garner med hjälp av mycket erfarna 
och inspirerande kursledare.

Symposiet pågår under sex dagar (lik-
som det som hölls i Kiruna 2016) och man 
rivstartar redan första morgonen med de 
kurser man har valt. Folkhögskoletraditio-
nen är stark i Danmark. De har till exempel 
en egen sångbok, så alla dagar inleds och 
avslutas med att man tillsammans sjunger 
ur den. Kvällarna ägnas åt mera stickning i 
små grupper till långt in på småtimmarna.

Själv hade jag valt kursen Hur man 
stickar en kant. Det visade sig att det finns 
en stor mängd sätt att avsluta ett arbete 
som gör det extra fint.

Att sticka fyrkantiga hål i en halsduk 
kräver en speciell teknik som vi fick lära 
oss. Detta var inte helt enkelt med beskriv-
ningar på både danska och engelska.

Halvvantar kan man sticka på flera sätt 
och nu fick jag lära mig hur man kan starta 
vid tummen och sticka runt,runt med 
utökningar, intagningar, förkortade varv 
och inga trådar att fästa.

En eftermiddag valde jag att ta en lång 
promenad i den vackra bokskogen med en 
kunnig guide. Det här var rätt så annor-
lunda jämfört med skogen hemma, med 
de stora, höga träden och den annorlunda 
floran.

En utflyktsdag besökte vi Jelling, som 
är en av Danmarks äldsta städer. Där finns 
bl.a. en tusenårig runsten och ett mycket 
fint museum. Därefter besökte vi ett 
landsbygdsmuseum där vi fick en grundlig 
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förevisning av textila arbeten i lin, ull och 
nässlor. Där fanns också en liten utställ-
ning liknande de vi gjort i Arjeplog och 
Piteå – nyskapande från gamla förebilder.

Veckan avslutades med 25-årsjubi-
leumsfest med mycket god mat, sång och 
glada upptåg. Det var härligt att återse 
många av de vänner som jag fått under alla 
år jag deltagit. Nästa år kommer symposiet 
att anordnas på Tjörn i Bohuslän veckan 
efter Midsommar. Passa på att delta i 

en fantastisk upplevelse! Symposierna 
anordnas av den danska stickföreningen 
Gavstrik och  man behöver vara medlem i 
föreningen för att få delta.

Christina Kolmert

Överst: Halvvante som påbörjas runt tummen.  
Ovan till vänster: Det finns många olika sätt att göra en 
kant på stickningen.  
Ovan till höger: En av deltagarnas vackra schalar.
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ÄN FINNS TID ATT SE UTSTÄLLNINGEN 
HALLÅ HEMSLÖJD 
På Norrbottens museum invigdes den 
22 maj en ny utställning som innehåller 
föremål som skänkts till museet från 
Norrbottens läns hemslöjdsförening. Hela 
donationen innehåller omkring 1500 
föremål som bland annat tillverkats för att 
säljas inom Hemslöjdens affärsverksamhet. 

De flesta föremålen är tillverkade före 
1960- talet och det är ofta hemslöjdskonsu-
lenter och konstnärer som formgivit före-
målen. Många av föremålen är tillverkade i 
eller inspirerade av norrbottnisk tradition. 
Här finns allt ifrån svepaskar till brödkav-
lar och dukar.

Några av föremålen i utställningen har 
genom åren blivit riktiga bästsäljare i före-
ningens butiker, t.ex. norrbottensbörsen, 
lovikkapläden inspirerad av gamla ranor, 
och tuppen. Den sistnämnda såldes kanske 
främst i USA och Frankrike, men förlagan 
kom med en sjöman från Frankrike till 
Kalix-Nyborg.

I utställningen finns också presenterat 
lite historik om hemslöjdsföreningen och 
om slöjd i allmänhet. Länets hemslöjdsföre-
ning startade 1882 och den första butiken 
öppnade 1904. Lilli Zickerman anlitades för 
att hjälpa till att få igång verksamheten. Lilli 
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var en svensk textilkonstnär, hemslöjds-
pionjär och initiativtagare till bildandet av 
Föreningen för Svensk Hemslöjd 1899. Mest 
känd är hon kanske för alla resor hon gjorde 
för att dokumentera den svenska textila 
allmogekonsten åren 1914–1931.

De föremål som ingår i samlingen men 
inte är utställda förvaras nu i museets ma-
gasin på Björkskatan. Planen är att samtliga 
föremål ska fotograferas och att bilderna så 
småningom ska göras tillgängliga för alla 
på museets hemsida.

I samband med utställningen ordnas 
också visningar och workshops. Program-

punkterna finns publicerade i Slöjdaren 
nummer 2 i år, men kan också hittas på 
museets hemsida: norrbottensmuseum.se/
utstaellningar-program.

Ta chansen att besöka den fina utställ-
ningen! Här finns mycket att inspireras av.

Jeanette Bergman Weihed

Motstående sida: Till utställningen har man byggt 
montrar där luftfuktighet och temperatur kontrolleras. 
Infällda bilden Lilli Zickerman.
Ovan: De utställda föremålen är av alla slag.
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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: ABF, Matarengivägen 21, 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 11 september till hannele.flygare@abf.se, 0927-108 15
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjdsförening, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Region 
Norrbotten i samarbete med ABF
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TAMPADE NÄVERBURKAR
Tampade näverburkar tillverkas i svepteknik 
med dekorativa låsfogar. Burkarna har träbot-
ten och lock och dekoreras med färg, stämplar 
eller ristat mönster. Tekniken är gammal och 
har använts till snus- och tobaksburkar och 
smöraskar. Idag används burkarna till kakor, 
kryddor och kaffe bland annat. Ulf Palo har stor 
erfarenhet av att tillverka tampade näverburkar. 

Plats: Robbgården, Boden
Tid: Lördag 26 oktober kl. 10.00–17.00 och 
söndag 27 oktober kl. 9.00–16.00
Lärare: Träslöjdare Ulf Palo, Söråker
Kostnad: 700 kr för medlem, 800 kr övriga, 
materialkostnad tillkommer för näver, botten 
och lock 200 kr.
Anmälan och info: Senast 11 okt till ulrika.
bos.k@gmail.com,  
070-348 08 65
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjds-
förening, Hembygdsföreningen i Boden och 
Region Norrbotten.

Hemslöjdens dag den 7 sept i Övertorneå
Vi stickar en kjol till skulpturen Tornedalskvinnan.

Vi träffas i Vuxenskolans lokaler och 
stickar mellan kl. 10.00 och 17.00. Var 
och en stickar långa remsor som vi sedan 
sammanfogar till en kjol. 

Därefter avslutar vi dagen med att 
drapera konstverket Tornedalskvinnan i 
en stickad kjol. Tillstånd är inhämtat av 
konstnärinnan Helena Byström.

Arrangeras av Hemslöjden i Över-
torneå i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan.

Kom och sticka med oss!  
Ta med stickor 6 eller 7 mm.

Mönster: Lägg upp 16 maskor på stickor 
6 eller 7 mm och sticka rätstickning. 
Öka en maska i vardera sida innanför 
yttersta maskan var 10:e cm. Avmaska 
när arbetet mäter 93 cm.
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STOPPA, LAPPA OCH LAGA
”Lappa och laga” och ”Stoppa” är två tek-
nikhäften på Hemslöjdens förlag författade 
av Katarina Evans och Katarina Brieditis. 
Författarna är också kända för bloggen Re 
Rag Rug, mattor i återbruk i olika tekniker 
och material som ställts ut på flera ställen i 
Sverige och utlandet. 

I november kommer Katarina Evans till 
länet för att lära oss bland annat konsten 
att Lappa och laga på tyg och langett på 
papper som överförs på hål och fläckar i 
stickat samt spetssöm, som tuskaft men 
mer konstfullt.

Vi inleder dagen med föreläsning och 
bildvisning som inspiration följt av en dis-
kussion om de kläder deltagarna har med 
sig (hur och varför de behöver lagas eller 
bättras på) och vilken typ av lagning som 
kan passa. Exempelkläder med lagningar 
från boken finns med.

Deltagarna tar med egna kläder (stickat, 
vävt) och garner eller lappar att arbeta 
med. Vi utgår från plagget och vad det kan 
tänkas behöva för typ av stopp eller lapp.

Plats: Robbgården, Boden
Tid: Lördag 16 november kl. 10.00–16.00
Plats: Gamla Apoteket, Jokkmokk
Tid: Söndag 17 november kl. 9.00–15.00 

Kursledare: Katarina Evans, Stockholm
Kostnad:  400 kr i kursavgift, fika och 
sopplunch ingår.
Ta med: Egna kläder (stickat, vävt) och 
garner eller lappar att arbeta med. Sax, sy- 
och stoppnålar, syring eller stoppsvamp, 
sytråd och olika typer av garner.
Info och anmälan: Senast 4 november till 
ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjds-
förening, Hembygdsföreningen i Boden, 
Gamla Apoteket och Region Norrbotten.
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Ett samarbete mellan Norrbottens museum, Länshemslöjds
konsulenterna Region Norrbotten, Svenska Hemslöjdsförening
arnas Riksförbund och Norrbottens läns hemslöjdsförening.

LULEÅ CENTRUM Storgatan 2. FRI ENTRÉ.
Öppet: Tis 1016, ons 1020, torfre 1016, lörsön 1116.
www.norrbottensmuseum.se

HÅLLPUNKTER FÖR DAGEN:
12.00–12.30   Visning av Hallå hemslöjd  

med antikvarie Anja Wrede. (PLAN 2)

13.00–14.00   Livesänd föreläsning  
Föreläsare är Katarina Brieditis och Katarina 
Evans, författare av böckerna ”Lappa” och 
”Stoppa”. (FILMSALEN, PLAN 2)

14.00–15.30   Workshop med temat lappa och laga 
Ta med ett eget lagnings projekt och kom  
och testa olika tekniker. I samarbete med 
Norrbottens läns hem slöjdsförening.  
(FILMSALEN, PLAN 2)

Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.

HEMSLÖJDENS
DAG   7 SEPTEMBER
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GLASKLART!
En helg i slutet av mars samlades några 
entusiastiska personer i Eva Gunnarsdotter 
Björks ateljé på Kronan i Luleå. Vi hade 
anmält oss till glasfusingkurs. Några av 
oss hade testat tekniken tidigare medan för 
andra var allt helt nytt. 

Eva visade oss först materialet. Bullseye-
glas i härliga färger, glaskross, glasstavar 
och glaspulver. Efter det fick vi se olika 
provbitar gjorda med olika material och 
tekniker samt prova glasskäraren. 

Därefter var vi snabbt igång med att 
skapa. Alla började med en kvadratisk glas-
skiva som skulle bli ett fat eller en skål. Vi 
startade med att lägga olika glasbitar, opakt 
färgade eller transparenta i det mönster vi 

ville ha. Man kan även använda ett speciellt 
fiberpapper för att skapa reliefmönster i gla-
set vilket några av oss också testade. Efter 
några timmar hade vi fyllt Evas glasfusi-
ngugn och den första kursdagen var slut. 

Nästa dag satt vi lite på nålar innan vi 
kunde öppna ugnen och se resultatet av 
första dagens pusslande med glasbitar. Det 
var faktiskt lite magi att se hur fint allt smält 
ihop. Dag två fortsatte med att vi fick göra 
fönsterbilder eller blompinnar. Det var 
väldigt intressant och roligt! Helgen gick 
lite för snabbt och glasugnen fylldes för 
fort. Men så känns det ofta när man har kul. 
Tack Eva för en lärorik och kreativ kurs! 

Maria Öqvist
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Arjeplog Rigmor Laestander 070-373 42 78 

riggan-45@hotmail.com
Handarbetsträffar Varje tisdag kl. 18.30 i ABF:s lokal, start 10 sept.  

Ledare Annika Westerlund.
Handarbetsträffar Varje onsdag kl. 13.00, start 18 sept.  

Ledare Lena Fjällström.
Temakväll Måndag 7 okt kl. 18.30. Kvällens tema är Krokning, med 

Kerstin och Doris.
Arvidsjaur Ellenor Nilsson 070-699 15 91 

ellenor.nilsson51@gmail.se
Stickcafé Varannan torsdag med start torsdag 5 sept kl. 13.30 i Vuxen-

skolans lokal, Stationsgatan 27A. Led. Marianne Paulsson och 
Britt-Marie Lindkvist.

Vävstugan Husmoders-
föreningen

Start måndag 9 sept kl. 9.00–10.00 och kl. 13.00–16.00. Kontakt 
Lisa Eriksson 070-218 74 49. Du behöver inte väva för att vara 
med, det går lika bra att sticka eller virka, eller ta med något annat 
handarbete.

Vävstugan Kulturarvet Start tisdag 3 sept kl. 10.00–13.00 och 17.30–20.30. Kontakt Ann 
Lundgren 073-045 32 76.

Boden Monica Virding 070-644 46 21,  
monicavirding@hotmail.com

Kurs  
Tampade näverburkar

Lördag 26 okt kl. 100–17 och söndag 27 okt kl. 9–16.  
Läs mer på sidan 9.

Stoppa, lappa och laga Kurs lördag 16 nov 10–16 på Robbgården, Boden. Läs mer på s. 10.
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

Stickcafé varannan tisdag, kl. 18–21, start tisdag 24 sept, därefter 
udda veckor t.o.m. vecka 49.
Slöjdkväll varannan onsdag, kl. 18–21, start onsdag 25 sept, 
därefter udda veckor t.o.m. vecka 49. 
Lapptäcksgruppen Norrskensflammorna varannan tisdag, 
kl. 18–21, start tisdag 24 sept, därefter varannan tisdag t.o.m. 
vecka 50.

Stoppa, lappa och laga Kurs söndag 17 nov 10–16 på Gamla Apoteket, Jokkmokk.  
Läs mer på s. 10.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Kalix Lisbet Espling 070-653 43 57 

lisbet.espling@kalix.se
Medlemsträff Vi träffas och slöjdar tillsammans 

tisdag 17 sept kl. 18.30 hos Lisbet Espling 
torsdag 28 nov kl. 18.30 i Rät och avigs butik,  Valhallavägen 55.

Svampfärgning Pålänge hembygdsgård, 29 sept kl. 9.00–16.00. Med Marie 
Karlsson. Garn och färgmaterial ingår. Avgift 800 kr.
Anmälan senast 22 sept till ABF Kalix: www.abf.se/arrangemang/ 
norrbottens-lan/kalix/matematik-teknik-naturvetenskap/ 
svampfargning/ eller till 0771-96 50 22.

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, 
kl. 18.00 i Vuxenskolans lokaler.

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

Luleå Knitters Stickträff varje måndag kl. 17–20. Oftast på Vetenskapens Hus 
men kontrollera plats på Luleå Knitters Facebookgrupp.

Mjukslöjdcafé Vissa söndagar kl. 12.00–15.00
15 sept, 13okt, 10 nov och 8 dec på Norrbottens museum.
29 sept, 27 okt, 24 nov och 22 dec på Stadsbiblioteket.

Slöjdcirkel/slöjdträff Onsdagar jämna veckor, i Missionskyrkans lokal, Kungs gatan 25, 
i samarbete med Studieförbundet Bilda. 
Kl. 10.00–12.00 studiecirkel och 12.00–15.00 öppet hus för alla 
intresserade. Du kan vara med på träffarnas tema eller ha med 
eget arbete.
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. Utställningen pågår t.o.m. 27/10.

Slöjdhelg 18–20 okt på Sunderby folkhögskola. Kurserna Färglära för stick-
are, Flätmönster, Spetsmönster och sjalformer och Sticka med 
flera färger och våga klippa är fulltecknade. Information: Ulrika 
Bos Kerttu, ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65

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

Inga aktiviteter anmälda
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Piteå Christina Kolmert 070-577 52 91, 0911-682 65 

christina.kolmert@gmail.com
Medlemsträff Oftast sista söndagen i månaden, kl. 15.00–18.00, träffas vi på 

Furu näsvägen 102, ingång längst i hörnet till Vuxenskolans 
lokaler. Kommande datum: 29 sept, 27 okt och 24 nov.
Gamla och nya medlemmar är välkomna på lite prat, inspiration 
och fika med valfritt handarbete.

Hemslöjdens dag Lördag 7 sept kl. 11.00–14.00 på Piteå museum. Tema: Lappa och 
stoppa. Filmvisning kl. 13.00 med författarna  Brieditis och Evans 
av böckerna i ämnet. Ta med det du vill reparera och visa exempel 
på det du har gjort. Mer info per mail senare.

Julmarknad Lördag 14 dec på Piteå museum.
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
Information och 
workshop

Ull och skarvsöm, 21 sept kl. 14. Läs mer på s. 8.

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

Information och 
workshop

Ull och skarvsöm, 22 sept kl. 10. Läs mer på s. 8.

Hemslöjdens dag Kom och sticka med oss den 7 sept kl. 10.00–17.00 på Vuxensko-
lan. Läs mer nedan.

Medlemsträff Vi träffas torsdagar kl. 11.00–15.00 på Studieförbundet Vuxen-
skolan, Matarengivägen 18, och handarbetar tillsammans.
Ta chansen och lär dig mer om fribroderi, svartstick, nåltovning, 
tvåändsstickning, luffarslöjd eller någon annan teknik. 
OBS! Julledigt från vecka 51 2019 till och med vecka 2 2020.

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
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HAMNFESTIVALEN I LULEÅ 2019
Under fyra dagar 10–13 juli deltog åtta 
medlemmar från hemslöjdsföreningen 
olika tider och dagar i vårt stora vita tält i 
Stadsparken. Vi visade och berättade om 
olika slöjdtekniker i trä och textil och om 
återbruk. Det fanns också slöjd och slöjd-
böcker till försäljning och givetvis passade 
vi också på att värva nya medlemmar.

Besökarna fick veta hur man tillverkar 
korgar och brödfat i svepteknik av virke 
från rönn och sälg.

Broderi, nålbindning, karda ull, sticka 
komposterbara disktrasor av naturmaterial 
visades också. Dessutom hur man stickar 
och krokar mössor och vantar direkt av 
ullen från långa fibrer av norsk spelsau-ull 
utan att karda och spinna först.

På temat återbruk fick besökarna en 
present: En fruktpåse att ta med när man 
handlar frukt. Påsarna var sydda av tunna 
tyllgardiner som legat bortglömda i en 
garderob i många år. 

–Varsågod, vill du ha en fruktpåse? 
gjorde många glatt överraskade.

Annat återbruk som vi visade var 
tygkassar sydda av vackert mönstrade 
panel gardiner och handvävda randiga 
bordslöpare från 1970-talet.

I år fick vi en annan plats än tidigare år: 
längst bort i kanten av den stora gräsmat-
tan i stället för utmed gångvägen. Det 
gjorde att besöksantalet var något lägre i 
år, förutom den dagen PRO sålde halstrad 
strömming med tillbehör uppe vid scenen.

Alla som hade något ätbart att sälja var 
välbesökta. Bland annat de thailändska 
mat-tälten, varm-korv-stugan och kafé- 
tältet nära oss hade hungriga kunder hela 
tiden. Vi var också där.

Det fanns gott om roliga aktiviteter för 
barn och hela familjer med spel och pyssel 
alla dagar. En av dagarna visades agility 
med en hel mängd hundar, hussar, mattar 
och publik på ”våran” gräsmatta.

Vi hade lite tur också – det var fint 
väder hela tiden så ibland flyttade vi ut vårt 
slöjdande från tältet ut på gräsmattan. 

Christina Lindmark
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