FILM, FÖREDRAG

AKTIVITETER

LÖRDAG
12.00 Anita Grahn
Härvor och trassel - ett stickliv

STAFETTEN – SPINN PÅ SLÄNDA
Lördag kl. 15.00
I alla tider har vi hört hur man förr gick och spann under det
dagliga arbetet. Medan man vallade korna eller gick längs
vägarna. Kan du gå och spinna samtidigt?

13.30 Strängar av ull
En film om ullhantering på Gotland

Dominostickning

Sticka en kanin

14.00 Att klippa får
En film av Nils Cederholm

Vi vill utmana dig som spinner på slända i en stafett under
Ullmarknaden, lördagen den 12 augusti. Du anmäler dig på
plats och blir lottad i ett lag på ca fyra personer, beroende
på hur många som anmäler sig.

SÖNDAG
12.00
Spångmurs
Louise Ström visar och berättar om
vikingatida bandvävningsteknik med
brickor och experiment

TIPSRUNDA FÖR HELA FAMILJEN
Svara på kluriga frågor om ull, får och en del annat.
Kanske finns en del av svaren hos de olika utställarna...
Vinnarna dras kl. 16.30 båda dagarna

13.00
Skötsel av ullprodukter
Gunilla Jönsson, ordf. i Ull i Uppland, delar
med sig av yrkeserfarenheter från arbete
med textilier både ur konsument- och
företagsperspektiv.
14.30
Strängar av ull.
En film om ullhantering på Gotland

Flätuppläggning från Kihnu

Fler föreläsningar/filmer kan tillkomma.
Håll utkik på plats, utanför det gamla
herrgårdsdasset

RÖSTA PÅ DET VACKRASTE GARNET
Inför marknaden har vi fått in tävlingsbidrag till tävlingen
Spinn ditt vackraste garn, där deltagarna spunnit av svensk
ull samt ett återbrukat material. En jury har bedömt garnerna, men publikens röst är lika viktig! Kom och rösta på
det garn du tycker bäst om.
Resultatet presenteras söndag kl. 15.00

UTSTÄLLNING - ULL I UPPLAND
Föreningen Ull i Uppland har tillsammans med hemslöjdskonsulenterna tagit fram en märkning av ullprodukter.
Den innehåller konsumentinformation om ull. Märkningen
talar också om varifrån ullen kommer mm. Märkningen får
användas av medlemmar som deltar i fortbildningar,
studiebesök och erfarenhetsutbyten som föreningen
anordnar, ofta i samverkan med hemslöjdskonsulenterna.
Under marknaden visar vi ett urval av produkter som
uppfyller kriterierna.

Variant på uppläggning

Varpa och väv på bordvävstol

Lyfta maskor

ULLAUKTIONEN - FÖR EN GOD SAK
Söndag kl. 16.00
Det finns ett stort intresse för ull. För alla som inte har möjlighet att själva använda all sin ull, men ändå vill att den ska
komma till god användning och dessutom bidra till en god
sak, kommer det att finnas en plats för uppsamling av ull
under hela helgen. Där kan alla som är intresserade av att
köpa ull se vad som erbjuds. På söndag eftermiddag kommer vi att auktionera ut ullen. Du kan betala kontant eller
med Swish. Alla pengar skänks till Akademiska
sjukhusets barnfond.

Med reservation för ändringar i tider och
program.

