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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 annon
sera eller medverka. Författare ansvarar själva för 
innehållet, men vi förbehåller oss rätten att redigera 
artiklar och inlägg.
Vi är medlem i Hemslöjden (Svenska Hemslöjds-
föreningarnas Riksförbund)
Utgivning 2022 (manusstopp) 
Nr 1. 28 jan (14 jan) 
Nr 2. 6 maj (22 april) 
Nr 3. 26 aug (12 aug) 
Nr 4. 18 nov (4 nov)
Redaktör 
Jeanette Bergman Weihed 
070372 48 28, jeanette@weihed.se
Omslagsbild  
Från linberedningskurs i Boden. Läs mer på  
sidan 10–11. Foto: Berit Westerlund.

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 
Kassör Jan Bos, 070346 54 27 
janb8252@gmail.com
För adressändringar kontakta  
medlemsregistret@hemslojden.org
Sociala medier 
Instagram: norrbottenslanshemslojd 
Facebook: facebook.com/norrbottenshemslojd 
Webbsida: norrbottenshemslojd.se

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Vart tog det här året vägen? Trots budskapet om 
att fortsatt vara försiktiga, så har sommaren 
och hösten bjudit på mycket verksamhet och 
besökare från när och fjärran. Alla har varit så 
glada över att vi nu kan träffas. Det sjuder av liv 
överallt!

I Jokkmokk hade vi en fantastisk Ullvecka 
som startade med Hemslöjdens dag och avslu-
tades med Johanne Ländins kurs i färglära med 
mera den första veckan i september.

Därefter följde Jokkmokksdagar i Huddinge 
28–31 oktober. Det kändes otroligt att vi kunde genom-
föra det, tillsammans med fyra andra företag från Jokkmokk. 
Vi hade tagit med oss slöjd från oss och flera andra slöjdare i länet. Planeringen inför 
2022 börjar redan om en vecka.

Tiden som nu kommer är ljuvlig. Snön har kommit och när solen skiner glittrar 
snö kristallerna både på backen och i träden. Björkarna är helt krispiga. Och eftersom 
jag älskar julen kommer tiden framåt att ägnas åt det som hör julen till.

Jag vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!
Elise 

Ordförande
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SLÖJDAREN I FÄRG
På föreningens webbplatsen norrbottenshemslojd.se ligger de senaste numren av 
Slöjdaren. Därifrån kan du ladda ner tidningen och se bilderna i färg.

MAILGRUPPER
För att snabbt nå ut med information till medlemmarna mellan numren av Slöjdaren 
finns det flera mailgrupper. Anmäl dig med din e-postadress om du vill ha informa-
tion. Mycket trevligt kan hända som du annars riskerar att missa.

Boden monicavirding@hotmail.com eller sivbjohansson31@gmail.com
Kalix lisbet.espling@kalix.se
Luleå ulrika.bos.k@gmail.com
Piteå christina.kolmert@gmail.com

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.
• Om du lämnar återbud mellan 4 veckor och 2 veckor innan kusen återbetalas hälften 

av kursavgiften.
• Om du lämnar återbud senare än 2 veckor innan kursen återbetalas ingen kursavgift.
• 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.

Övrigt
• Föreningen har nolltolerans mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier. 

En handlingsplan finns.
• Föreningen får verksamhetsbidrag av Region Norrbotten.

Se sidan 2 för kontaktuppgifter
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KURS: HÖNSESTRIK MED ANNA BAUER
Anna Bauer är textilkonstnär utbildad på Högskolan för Design och Konsthantverk, bosatt 
och verksam i Göteborg. Anna har gett ut böckerna Hönsestrik a love story, Hönsestrik 
forever samt Färga garn och sticka tillsammans med Eva Zethraeus.

Hönsestrik är en friare form av berättande mönsterstickning som har sitt ursprung i 
1970-talets Danmark. Karaktäristiskt är de färgglada mönsterbårderna och de instickade 
personliga och politiska budskapen. Under senare år har Hönsestrik hittat nya uttryck i 
gerilla slöjden. Hönsestrik är ren okynnesstickning, utan pekpinnar och där du har möjlig-
het att släppa loss och frossa i färger och mönster och fylla din stickning med eget innehåll. 

Du får ta del av historien bakom Hönsestrik, inspiration, tekniktips, färglära, mönster-
kavalkad och självklart stickning! Vi bekantar oss med Hönsestrik genom att börja sticka 
ett mindre projekt. Två kurser erbjuds. Anna Bauer är kursledare på båda.

Plats: Piteå museum, Storgatan 40, 
Rådhustorget

Tid:  Fredag 18 feb  
kl. 9.30–15.30

Kostnad: 500 kr för medlem i Norrbot-
tens läns Hemslöjdsförening, 
600 kr för övriga. 

Ta med:  Ta med egna stickor, rund-
sticka eller strumpstickor nr 
2,5 eller 3. Garn finns att köpa 
till självkostnadspris. Det går 
också bra att ta med eget garn. 
Kompendium 40 kr.

Plats:  Hembygdsgården, Idrottsgatan 
2C, 961 64 Boden 

Tid:  Lördag 19 feb kl. 10–17 och 
söndag 20 feb kl. 9–16.

Kostnad: 1000 kr för medlem i Norrbot-
tens läns Hemslöjdsförening, 
1150 kr för övriga. Sopplunch 
och fika ingår.

Ta med:  Ta med egna stickor, rundsticka 
eller strumpstickor nr 2,5 eller 
3. Garn finns att köpa till själv-
kostnadspris. Det går också bra 
att ta med eget garn. Kompendi-
um 40 kr.

För båda kurserna gäller bindande anmälan, senast 1 februari till ulrika.bos.k@gmail.com. 
Begränsat deltagarantal.
Arrangör: Norrbottens läns Hemslöjdsförening, Piteå museum, Hembygdsföreningen i 
Boden och Region Norrbotten i samarrangemang.

FOTO: CAMILL A ENGMAN, BJÖRN HELLSTRÖM OCH ANNA BAUER.
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FÖRELÄSNING MED ANNA BAUER 
OCH EVA ZETHRAEUS
En digital föreläsning Färga garn och sticka planeras den 1 dec kl. 18.30–20.00.
Föreläsningen arrangeras i samarbete mellan Älvsby Folkhögskola, Norrbottens 
museum och Länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten. Anmälan sker via 
alvsbyfolkhogskola.nu/korta-kurser/

FORMSTARK NORRBOTTEN
Projektet Formstark Norrbotten lider 
mot sitt slut och resultat från projektet 
kan nu beskådas på Norrbottens muse-
um och på projektets webbplats. 

På museet pågår en utställning fram 
till 9 januari 2022 som visar produkter 
som tagits fram inom projektet. På pro-

jektets webbplats (formstarknorrbotten.
se/aktuella-arrangemang/produktka-
talog-2021) finns också en produkt-
katalog som visar upp den spännvidd 
av konsthantverk, slöjd och design som 
finns i Norrbotten. Bilder är från vernis-
sagekvällen på museet.

HANTVERKSKVÄLLAR PÅ 
SWENSBYLIJDA

Missa inte Svensby hembygdsförenings 
nya projekt, Att bygga en bygd. I detta 
ordnas bland annat hantverkskvällar, 
med både mjuka och hårda hantverk, och 
historiecaféer.

Följ Swensbylijda på Facebook för 
information om vad som händer:  
www.facebook.com/Swensbylijda/
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KURS: YLLEBRODERI – 
DEKORERA VADMAL OCH 
KLÄDE
Vi klipper former i kläde som vi applice-
rar på vadmal och sedan dekorerar med 
kaststygn, plattsöm, schattersöm och knutar 
i ullgarn, moulinégarn och lingarn. Det kan 
bli kuddar, väskor, en masma eller armband.

Plats: SV Furunäset, Hampes-
gränd 1D, 941 52 Piteå

Tid:  Lördag 22 jan kl. 10–17 och 
söndag 23 jan kl. 9–15.

Lärare:  Ulrika Bos Kerttu, Luleå
Ta med:  Vadmal och kläde om du har, sax, brodernålar med spets i olika storlekar, 

sytråd, moulinégarn, lingarn och ullgarn, vackra band och knappar, pärlor 
och annan grannlåt. Papper och penna.

Kostnad: 700 kr för medlem i Norrbottens läns Hemslöjdsförening, 850 kr för övriga. 
Materialkostnad kan tillkomma.

Material: Vadmal och kläde finns att köpa.
Anmälan:  Senast 9 jan till ulrika.bos.k@gmail.com
Arrangör:  Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Region Norrbotten

KURS: LUFFARSLÖJD 
ELLER ”TRÅDTJACK”

Du får grundläggande kunskaper i mate-
rial, teknik och verktyg. Prova den enkla 
tekniken att med ståltråd i olika grovlekar 
och några tänger göra bland annat gryt-
underlägg, korgar och ljusstakar.

Plats: Gestalt Kreativitets Gården, 
Mjedsjön 4, Boden.

Tid:  Tisdag 28 dec kl. 10–17 och 
onsdag 29 dec kl. 10–15.

Kursledare: Monica Virding, Boden, tel. 070-644 46 21
Kostnad:  700 kr för medlem i Norrbottens läns Hemslöjdsförening, 850 kr för övriga. 

Materialkostnad tillkommer.
Ta med: Avbitartång, plattång och rundtång, ullgarn, pärlor eller annat fint till deko-

ration. Ta gärna med gamla föremål om du har. 
Anmälan: Senast 15 dec till ulrika.bos.k@gmail.com
Arrangör: Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Region Norrbotten
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KURS I 
FISKSKINNSGARVNING 
MED LOTTA RAHME
En kurs i fiskskinnsgarvning planeras till 
sommaren 2022 om tillräckligt intresse 
finns. Kursen kommer att sträcka sig över 
fem dagar och det finns plats för åtta delta-
gare. Datum är ännu inte beslutat.

Vi letar fortfarande lämplig lokal i 
Norrbotten med tillgång till rinnande 
vatten, en enkel kurslokal, samt logi och 
kök med frys. 

Kostnaden beräknas bli omkring 
5 500–6 000 kr per deltagare. Kostnad för 
resa, kost och logi tillkommer.

Om du är intresserad skicka en prelimi-
när anmälan till ulrika.bos.k@gmail.com 
senast 15 februari.

KURS: TÄLJ FÖR KÖKET, 
MED KNIV OCH YXA!

På kursen får du lära dig hur man från en 
färsk bit trä kan hugga och tälja fram ett 
vackert och användbart köksverktyg. Du 
har säkert en favoritslev till matlagningen 
och två eller tre set med salladsbestick 
men vad sägs om att göra millenniets bästa 
grötsked eller paltslev? Ole har studerat på 
Sätergläntan, Hemslöjdens gård och tagit 
gesällbrev i Slöjdaryrket Trä.

Plats:  Kiruna
Tid:  Lördag 5 feb kl. 10–17 och söndag 6 feb kl. 10–15.
Lärare:  Ole Engmo, Umeå
Förkunskaper: Kursen är både för nybörjare och deltagare som har täljt förut.
Ta med:  Arbetskläder som i värsta fall får tåla ett hål här och där.
Kostnad: 700 kr för medlem i Norrbottens läns Hemslöjdsförening, 850 kr för 

övriga. Materialkostnad kan tillkomma.
Anmälan:  Senast 21 jan till ulrika.bos.k@gmail.com
Arrangör:  Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Region Norrbotten
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LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTEN INFORMERAR
Planeringen för 2022 pågår nu för fullt. 
Även framöver ses arbetet med att stötta 
professionella och yrkesverksamma utö-
vare som en viktig del av länshemslöjds-
konsulentens uppdrag. Målsättningen är 
att projektet Formstark Norrbotten ska 
fortsätta under ytterligare en tvåårsperiod.

Framgent finns behov av utökade 
satsningar inom slöjdområdet gällande 
hållbarhet och nationella minoriteter 
och urfolk samt ett större fokus på barn 
och ungas möjligheter till slöjdande. 

Sam arbetet med Älvsby Folkhögskola 
fortsätter med målsättningen att öka 
skolans kursutbud ytterligare. 

Samverkan med Norrbottens läns 
Hemslöjdsförening har varit av stor bety-
delse för att erbjuda allmänheten aktivite-
ter inom slöjd och är även framöver en 
viktigt del i verksamheten. Att samverka 
nationellt i mer omfattande projekt inom 
både textil- och träslöjd ses också som en 
viktigt prioritering framöver. 

Norrbottens länshemslöjdskonsulent finns inom Region Norrbotten på enheten 
Kulturfrämjande verksamhet. Om du vill komma i kontakt med konsulenten hittar du 
kontaktuppgifterna här:

Linnea Nilsson
tel: 0920-28 49 19
e-post: linnea.a.nilsson@norrbotten.se

www.norrbotten.se/hemslojd
www.facebook.com/hemslojdnorrbotten
www.instagram.com/hemslojdnorrbotten 

DORIS WIKLUND 
HEDERSMEDLEM
Doris Wiklund, Kiruna, vävlärare och 
författare till flera vävböcker, har av 
Norrbottens läns Hemslöjdsförening blivit 
utsedd till hedersmedlem 2021. 

Doris har arbetat med vävning på olika 
sätt i hela sitt liv och gärna delat med sig av 
sin rika kunskap till alla som visat intresse. 
I sina vävböcker har hon dokumenterat 
textila vävnader från hela landet men i 
huvudsak från norr. Hon har även illustre-
rat detta med egna bilder och akvareller. 
Doris har skänkt alla sina arbetspärmar till 
Norrbottens museum.

Många är de elever som fått ta del av 
hennes undervisning i olika textila tekni-
ker. Hennes utåtriktade personlighet har 
också bidragit till att hon fått vänner från 
hela världen.

På uppdrag av styrelsen uppvaktades 
Doris med utmärkelsen och en blomma 
genom Yvonne Stenberg, Ann-Kristin 
Lindgren och undertecknad. En glad och 
överraskad Doris (till höger i bilden) tackar 
för detta. 

Margaretha Spett
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PROJEKTET 1 KVM LIN GÅR MOT SLUTET
Det berättas om linstrån som på ett par ställ-
en i länet vuxit sig 160–180 cm höga, men i 
min odlingslåda blev linet endast 60–70 cm. 
Anledningen kan vara att jag sådde 10 juni 
och inte vattnade linet mer än ett par gånger 
den soliga, varma och torra sommaren 2021. 
Med regnet i augusti kom linet i gång men 
frökapslarna han inte växa till sig förrän jag 
ryckte det i början på september. Då hade 
linet blommat i sex veckor och fortfarande 
kom nya blommor. Det vackert blåblom-
mande linet har väckt mycket beundran, 
intresse och frågor eftersom de flesta aldrig 
tidigare sett linblommor. 

Under projektets gång har många akti-
viteter ordnats runt om i landet. Hemma 
hos floristen Erica Rosendahl på Skogs-
brynets Trädgård i Måttsund fick en grupp 
intresserade lära sig att binda kransar av 
eget lin och gårdens odling av snittblom-

mor, eterneller och frökapslar. Under 
Ericas inspirerande ledning fick deltagarna 
fria händer att använda olika stommar, en 
mängd blomsorter och många band för att 
skapa vackra personliga kransar.  

Erica berättade om trädgårdens betydel-
se för välbefinnandet medan hon guidade 
deltagarna i sin prunkande slowflower, 
säsongsblommande trädgård. Trädgårdens 
läge, jordmån, dränering och näring har 
stor betydelse för en lyckad odling av grön-
saker, bärbuskar och snittblommor.

Utöver denna aktivitet med kransbind-
ning har projektet erbjudit två grupper 
deltagare en dags linberedning på Hem-
bygdsgården i Boden (s. 10). Dessutom har 
en grupp träffats för linspånad på Piteå 
museum (s. 12) och ytterligare tillfällen 
med linspånad är inplanerade i Luleå 
och Harads. 

Deltagarna får tillfälle att spinna tråd av 
eget berett lin på slända och spinnrock, och 
av blånorna, det som blir kvar i häcklorna 
vid häcklingen, blir det tow- eller blångarn. 
Med lite träning kan lintråden räcka till 
inslag i en mindre dukväv eller handduk.

Ulrika Bos Kerttu
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Projektet 1 kvm lin närmar sig nu sitt slut. Under 
projektets gång har 108 deltagare medverkat 
i länet, däribland privatpersoner, förskolor, 
församlingar och hembygdsföreningar. Aktivite
terna har genomförts som ett samarbete mellan 
länshemslöjdskonsulenten i Region Norrbotten och 
Norrbottens läns Hemslöjdsförening.
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LINBEREDNING
Efter sommarens nöje med att se hur vårt 
lin växte följde tiden då vi skördade och 
torkade linet och sedan rötningen. 

Så en dag i september samlades vi i 
Boden för att komma vidare i processen 
med linberedning. Nu väntade bråkning, 
skäktning och häckling … 

Vi fick under dagen god insikt i hur linet 
bereddes förr i tiden den manuella vägen. 
Vad man kan säga är att visan om linet 
hoppar över många moment i processen, 
men kursledaren Karin Olofsson från Luleå 
bidrog till att räta ut många frågetecken. 

Det är inte så svårt att bereda lin men 
det är en tålamodsprövande process där 
man får vara uthållig tills man har den fina 
mjuka slutprodukten: en skimrande vacker, 
blond hårslinga av lin.

Teori inledde
Dagen började med teori. Vi fick veta 
mycket om olika linsorter, bland annat 
skillnaden mellan oljelin och spånadslin. 
Oljelinet har kortare strån och fler frökaps-
lar, medan spånadslinet har längre strån 
och inte lika många grenade frökapslar.

Linet ska sås så tätt som möjligt. Ett 
uttryck som Ulrika Bos Kerttu från Norr-
bottens läns Hemslöjdsförening berättade 
var att inte ens en fågelskit ska rymmas 
mellan fröna. Ett tips vi fick för att få mer 
och högre lin var att platta till linet när det 
blivit omkring 30 cm högt. Då rätar det 
upp sig igen. 

Vill man ha grönt, gult eller brunt lin? 
Resultatet ser man sen under beredningen 
av linflätan. När hösten kommer är det 
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dags att dra upp allt, inklusive rötter, och 
sedan ska allt hänga på tork. Sedan kom-
mer rötningsprocessen.

Bråkning
Efter teorin fick vi praktisera hela proces-
sen med behandlingen av rötat och torkat 
lin. Först bråkade vi linet (bild 1). När man 
bråkar linet krossar man stamdelarna för 
att linet ska kunna skiljas från skärven, 
stråets vedartade innerdel. Detta är kanske 
den viktigaste processen för att få ett bra 
resultat. Ju mer man bråkar desto lättare är 
det att kamma igenom med häcklorna.

Skäktning
Efter bråkningen skäktas linet (bild 2). 
Under skäktningen avskiljs linfibrerna 
från skärven. Traditionellt använder man 
en skäktkniv av trä som för hand dras 
över linet som hålls mot en bräda, eller 
en trävägg. Under skäktningen lossnar 
skärven, men också korta linfibrer, blånor, 
från linet. Blånorna samlas upp och kan 
sedan spinnas tillsammans med längre 
fibrer till lingarn.

Häckling
Därefter kom momentet med att häckla 
linet (bild 3). Det är då man kammar bort 
den sista skärven och resultatet är en bunt 
mjuka, glänsande blanka linfibrer som kan 
spinnas till garn eller användas för andra 
ändamål. 

Det tog ett tag att hitta svängen med 
linsvansen men de mer erfarna och Karin 
Olofsson visade oss hur man skulle göra. 
Ett och annat plåster behövdes dock efter 
närkontakt med de vassa taggarna.

Rast och tack
Det var svårt att ta sig tid för rast, men vi 
ångrade inte att vi gick in i stugvärmen. 
Där fick vi en god soppa gjord på morötter 
och lin-ser. Därtill en hembygdsgårds bakad 
rågkaka med ost. Gott och värmande! 

Avslutningsvis fick vi en genomgång 
av olika garner och olika trådar som kan 
användas till bland annat knyppling och 
skomakeri.

Ett stort tack till alla som skött logistik 
och matlagning samt till kursledarna!

Berit Westerlund
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KURS I LINSPÅNAD I PITEÅ
Sista lördagen i oktober samlades sex 
nyfikna slöjdkamrater på Piteå museum 
för att vi skulle lära oss spinna lin under 
sakkunnig ledning av Ulrika Bos Kerttu, 
som dessutom är vår studieorganisatör.

Flera av oss medförde spinnrock och 
sländor. En av kursdeltagarna, Anna Britta, 
är en riktig samlare av sländor och har 
hundratalet hemma i sin samling. Hon 
hade tagit med sig några av sländorna som 
vi fick bekanta oss med.

Vackra, turkiska med löstagbara kors 
syntes väldigt praktisk t.ex. Sländor med 
övertyngd och de för linet bättre lämpade 
med undertyngd fanns det också

Medan vi drack kaffe bjöds vi på en 
ordentlig genomgång om lin, med flera 
prover på både grovt och tunt spunnet 
lingarn tillsammans med härliga, färdiga 
drälldukar och grövre, handvävt hellinne. 
Tankarna skenade genast iväg till hur man 
skulle kunna använda sitt handspunna lin. 
Det är visserligen inte alltid som man kom-

mer till skott med ideerna man får, tyvärr 
! Känns det igen ?! Eftersom vi ännu inte 
rötat vårt eget odlade lin fick vi nu i stället 
färdigrötat, bråkat, skäktat och häcklat lin 
att arbeta med .

Så till handling: Vi fick dra ut en 
tumstjock knippe lin, knyckla ihop den 
som ett dragspel och fästa i midjebandet. 
Sedan var det ” bara ” att dra ut linet allt-
eftersom medan spinnhjulet snurrade. Lite 
blöta fingrar är bra att ha för att lite fukta 
garnet. Fantastiskt att se hur hållbart ett 
tunt garn ändå är. Hade det varit ull hade 
det brustit mycket fortare.

Till lunch fick vi goda veganska mackor 
från grannkafeet Kajman och sedan fick vi 
nya krafter att spinna vidare. En timme efter 
lunchen kom några nyfikna besökare som vi 
fick förevisa våra nyfunna färdigheter.

Stort tack till Ulrika för fin vägledning 
och övriga för trevligt sällskap-Alltid lika 
roligt att träffa likasinnade

Christina Kolmert

FOTO: CHRISTINA KOLMERTFOTO: ANNA - BRIT TA KR A Z
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RAPPORT FRÅN KURS I YLLEBRODERI
I slutet av oktober gick en kurs i att deko-
rera vadmal och kläde av stapeln i Kiruna. 
Staden visade sig från sin ljusa, vita sidan. 
Snö hade fallit i mängder och lyste upp 
höstmörkret. 

Femton förväntansfulla deltagare hade 
samlats på Malmfältens Folkhögskola för 
att få inspiration och nya kunskaper och 
erfarenheter. De allra flesta deltagarna kom 
från Kiruna med omnejd. 

Kursledaren Ulrika Bos Kerttu delade 
med sig av sin rika erfarenhet på ett peda-
gogiskt och inspirerande sätt. Ulrika hade 
också med sig många fina arbeten som 
inspiration och exempel på alla variations-

möjligheter. Dessutom fick vi en historisk 
tillbakablick på hur yllesömnaden utveck-
lats runtom i landet. Alla delade med sig 
av sina respektive erfarenheter av sömnad 
m.m. och utbytte ideer. 

Vadmal, kläde, band och pärlor fanns 
att köpa utöver det material som deltagarna 
själva hade med sig. På kursen påbörjades 
alltifrån kuddar och väskor till armband 
och broscher och mycket annat.

Vi deltagare vill tacka för en fin och 
inspirerande helg där vi fick vidga våra 
vyer i trevligt sällskap.

Margaretha Spett
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SLÖJD PÅ KULTURNATTEN I LULEÅ
Detta år inföll kulturnatten lördagen den 
11 september. Hemslöjdsföreningen med-
verkade under dagen i Luleå stadsbibliotek 
med visning av olika tekniker och alster 
inom mjukslöjd.

Vi fick en fin plats alldeles nära entrén. 
Alla besökare såg att hemslöjdsföreningen 
var där. De möttes av ett bord fyllt med 
unika mönstrade stickade vantar och 
visning av tekniken tvåfärgsstickning, och 
fick höra hur traditionella mönsterdetaljer 
kan inspirera till ny formgivning.

Alla vantar och häften med beskriv-
ningar fanns till försäljning. Många trevli-
ga samtal och vantberättelser hördes.

Hemslöjdsföreningens roll-up med 
vackra slöjdbilder var ett blickfång och 
väckte intresse. Där stannade många besö-
kare och inspekterade miniutställningen 

Av Ull med alster i så många mjukslöjds-
tekniker som gick att komma på.

Vilka tekniker blev det då? Svar: Karda 
och spinna ull, sticka, virka, brodera, 
väva, nålbinda, kroka ... till sockor, vantar, 
mössor, halsdukar, sjalar, tygband...

Böcker om olika slöjdtekniker från 
Hemslöjdens förlag fanns till försäljning. 
Stickade mössor med ränder av hands-
punnet effektgarn, handledsvärmare och 
nålbindningsvantar kunde också köpas 
eller bara beundras. 

Vi tackar bibliotekets hjälpsamma 
personal som möblerade om i hörnan för 
tidningsläsning, så att vi kunde breda ut 
våra slöjdaktiviteter på stora och små bord, 
på stolar och uppåt väggen.

På flera ställen i biblioteket pågick 
hela dagen. Också andra arrangemang att 

F
O

T
O

: 
E

V
A

 Ö
H

R
L

IN
G



15

deltaga i eller lyssna på, så besöksantalet 
blev stort. 657 personer var där.

Vid stängningsdags kl. 16.00 hördes 
ffrån vaktpersonal: ”Jag har aldrig varit 
med om att se så mycket folk här just när vi 
ska stänga.”

Innan vi två från hemslöjdsföreningen 
hade packat ner allt var vi nog bland de 
sista. Ja, det blev en uppskattad kultur-
nattsdag!

Solveig Larsson &  
Christina Lindmark
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KORGKURS 
I MJEDSJÖN
En helg i slutet av maj träffades sju personer 
hos Monica Virding i Mjedsjön utanför 
Boden för att göra korgar av grankvistar 
och tallrötter. 

Som bilden på deltagarnas korgar på 
trappan till lillstugan visar blev resultatet 
från helgen många fina och användbara 
korgar, var och en med sitt eget uttryck. 

Vi hade tur med vädret som var fint hela 
helgen, vilket gjorde att det gick att vara 
utomhus. 

Siv Johansson
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BONDGÅRDEN BÄLINGE VISADE 
ULLSLÖJD BLAND GETTER OCH FÅR
Hemslöjdens dag firades första helgen i 
september och årets tema var Ull och lin. 
Från Hemslöjdsföreningen deltog fyra 
slöjdare som visade ullaktiviteter på Bond-
gården Bälinge, en ekologisk besöksgård 
15 km från Luleå. Den ligger naturskönt en 
bit från bykärnan med en fantastisk utsikt 
över älvdalen. Här finns förutom bondgår-
dens alla fina djur också försäljning av fika 
och mat och snart öppnar de möjligheter 
för övernattning.

Vi kardade ull som vi sedan spann på 
slända och spinnrock. De unga besökarna 
tyckte det var spännande att få prova på att 

trampa i gång spinnrockshjulet och få det 
att snurra runt. Vid en annan station fick 
besökarna tova ullbollar i tesil och ullplat-
tor som sedan dekorerades med färggranna 
broderier. Resultatet blev fina kulhalsband 
och tavlor. 

Vi färgade garn med stenlav som ger 
den miljövänligaste och hållbaraste textil-
färg man kan få. Ta ullgarn eller ylletyg, 
dubbel mängd stenlav och värm i en kast-
rull och på en timme har du en vacker brun 
färg som dessutom doftar gott av natur. 

I ytterligare en annan station fanns 
mönsterstickade vackra vantar, muddar 

F
O

T
O

: 
U

L
R

IK
A

 B
O

S
 K

E
R

T
T

U



17

F
O

T
O

: 
U

L
R

IK
A

 B
O

S
 K

E
R

T
T

U
F

O
T

O
: 

U
L

R
IK

A
 B

O
S

 K
E

R
T

T
U

F
O

T
O

: 
C

E
C

IL
IA

 F
A

L
K

Hemslöjdens dag firades i år över hela landet 
den 4 september. I år medverkade 40 föreningar 
och minst 2000 personer deltog på någon av 
aktiviteterna. Många av aktiviteterna genomförs i 
samarbete med t.ex. andra hemslöjdsföreningar, 
hembygdsföreningar, studieförbund, regioner och 
museer. 

och mössor att inspireras av och också 
chans att prova att sticka. Det fanns möj-
lighet för hela familjen att prova på de olika 
teknikerna och i anslutning till de olika 
demonstrationerna fanns utställningar 
med alster att inspireras av eller att köpa 
med sig hem. 

Andra populära aktiviteter för dagen 
var att klappa får, hästar, kor och getter, 
och att åka skrinda efter traktor och prova 
på ponnyridning.

Ulrika och Cecilia som ullslöjdade
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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 Marianne Paulusson 
070-564 97 82

Inga aktiviteter anmälda

Boden Monica Virding 070-644 46 21, monicavirding@hotmail.com
Siv Johansson 070-626 51 36, sivbjohansson31@gmail.com

Medlemsträffar 23 jan, 20 feb, 20 mars, kl. 13–16 på Robbgården, Hembygds-
gården. Kom och prova på olika tekniker och material. Anmäl dig 
till Monica Virding eller Siv Johansson (tel. och e-post ovan).

Julmarknad 11–12 dec kl. 11–15 på hembygdsområdet. Välkomna!

Kurs Hönsestrik med Anna Bauer, 19–20 feb, läs mer på s. 4.

Kurs Luffarslöjd eller trådtjack, 28–28 dec, läs mer på s. 6

Gällivare–Malmberget Tomas Åberg 070-310 15 91  
tomas.h.aberg@gmail.com

Inga aktiviteter anmälda

Haparanda Saara Pekkarinen 0922-688 00, +358 442 921 970 
saara.pekkarinen@svefi.net

Handarbetscafé Tisdagar kl. 17–19 på Svefi. Juluppehåll veckorna 50–52 och 1–2.

Julmarknad 27 nov kl.12–16 torget i Haparanda. Om du vill komma och sälja 
något kan du anmäla dig till info@svefi.net. Om du vill ha mer 
information kan du också ringa 0922-688 00. Om du har eget bord 
räcker det att du anmäler hur stor yta du behöver. Om du vill hyra 
bord (120x70 cm) kostar det 100 kr per bord. 
Alla välkomna!

Jokkmokk Elise Tullnär Nilsson 073-047 11 25  
elise.tullnar-nilsson@telia.com

Julmarknad 11–12 dec kl. 12–16, ute på Lars Piraks torg, Porjusvägen. Vid 
frågor ring Elise eller kontakta projektledare Charlotte (Lotta) 
Lundmark 070-522 51 28.

Slöjda tillsammans 1 dec, 7 dec, 15 dec kl. 18–21 samt 8 dec kl. 13–16 på Kulturhu-
set Gamla Apoteket.

Julpyssel Tisdag 14 dec kl. 16–20 ordnas julpyssel för hela familjen på 
Kulturhuset Gamla Apoteket.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.

Jul i vårt hus på Gamla Apoteket. Försäljning av slöjd riktat mot jul. Hela 
huset är pyntat. Öppet 28 nov till 8 jan, vardag kl. 12–18, lördag 
kl. 10–16, söndag kl. 12–16, andra tider julhelgen och nyårshelgen.

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

Inga aktiviteter anmälda

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

Medlemsträffar Sista tisdagen i varje månad, kl. 18, i Vuxenskolans lokaler.

Kurs Tälj för köket, 5–6 feb, läs mer på s. 7

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 i lobbyn på Clarion Hotel Sense. 
Bli medlem i Facebook gruppen för mer information.

Mjukslöjdcafé Vissa söndagar kl. 12.00–15.00
28 nov, 6 feb, 6 mars, 3 apr och 15 maj på Norrbottens museum.
12 dec, 23 jan, 20 feb, 20 mars och 1 maj på Stadsbiblioteket.

Slöjdcirkel/slöjdträff Onsdagar jämna veckor, i Missionskyrkans lokal, ingång från 
Skeppsbrogatan, i samarbete med Studieförbundet Bilda. 
Kl. 10.00–12.00 kurs och 13.00–15.00 öppet hus för alla intresse-
rade. Du kan vara med på veckans tema eller ha med eget arbete.
12/1 och 26/1 Vi stickar sockar, vantar och mössor samt provar 

på nålbindning.
9/2 och 23/2 Vi syr väskor eller påsar i sashiko eller någon 

annan teknik.
9/3 och 23/3 Vi väver i bandgrind.
6/4 och 20/4 Textilt återbruk (sy lapptäcken, bind kransar eller 

något annat).
4/5 och 18/5 Vi provar på att karda och spinna.
Ändringar kan förekomma!

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

Inga aktiviteter anmälda
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FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Norrbottens Läns 
Hemslöjdsförening norrbottenslanshemslojd

SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.

Piteå Christina Kolmert 070-577 52 91, 0911-682 65 
christina.kolmert@gmail.com

Medlemsträffar Söndagar kl. 15–18 i Vuxenskolans lokal, Furunäset, följande 
datum: 29 aug, 26 sept, 31 okt, 21 nov, 30 jan, 27 feb. 

Kurs Hönsestrik med Anna Bauer, 18 feb, läs mer på s. 4.

Kurs Yllebroderi, 22–23 jan, läs mer på s. 6.

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

Inga aktiviteter anmälda

Överkalix Katarina Karlsson 070-272 82 47 
jakobgarden@gmail.com

Slöjdträff Söndag 2 januari 2022, från kl. 13, träffas vi på Vippabacken, Väs-
tra Svartbyn. Temat för träffen är Lappa & laga. Ta med material 
och objekt, så hjälps vi åt att hitta passande tekniker! Katarina 
Karlsson & Ann-Britt Eklund

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

Slöjdträffar Torsdagar kl. 12–15, från och med 16 sept, på Studieförbundet 
Vuxenskolan. Ledare: Gudrun Kron.

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.


