16-17 augusti kl. 12 -16

ULLDAGAR
MED

MARKNAD

Stallbacken, Österbybruks herrgård
SKINN garn STICKA nålbundet
TOVAT kurser BRODERA spinn VÄVT

prova-på

ULLSOMMAR I
ÖSTERBYBRUK
Utställningen

Helylle - eller?
5 juli - 17 augusti
Liljeforsateljen,
Österbybruk

KARDA tälj SPINNGILLE virka

Ulldagar med
marknad
16-17 augusti

Drygt trettio utställare, prova-på-aktiviteter och demonstrationer.
Vallonbruksveckans övriga program hittar du här:
www.svetur.se/vallonbruken

VÄLKOMMEN

Stallbacken,
Österbybruks
herrgård

Info och detaljerat program:
www.upplandsmuseet.se/hemslöjd
slojdhander.wordpress.com
annkristin.hult@upplandsmuseet.se
018-16 91 70, 070- 625 38 55

www.upplandsmuseet.se

HELYLLE - ELLER?
Välkommen till en utställning där du lär känna ullen.
Ull är ett material med unika egenskaper och många möjligheter.
Ull används i kläder, inredning, konst och till och med i hus.
Att använda rätt sorts ull till rätt sak är en konst.
Men vad händer när vi blandar ullen med syntetmaterial
i jakt på lättskötta billiga kläder?
Och hur mår fåren?
Utställningen är producerad av Sörmlands museum

PROGRAMAKTIVITETER I UTSTÄLLNINGEN:

sön 6 juli		
Ullänglar. Carina Wenngren visar tillverkning av ullänglar
		Ylleåterbruk. Vi syr små väskor, grytlappar och armband av			
		
ihopfiltade ylletröjor. Materialkit finns att köpa. Annkristin Hult.
ons 9 juli		
		

Tova många fina ullpärlor och trä till armband eller halsband.			
Passar både barn och vuxna. Materialkit finns att köpa. AnnkristinHult.

sön 13 juli
		

Stickning för nybörjare och stickhjälp. Du kommer att få göra upplägg-		
ning, räta maskor och avmaskning i ett skönt ullgarn. Du får en nyckel-		
ring med ditt färdiga alster. Har du andra frågor om stickning är du också 		
		
välkommen! Samma program återkommer 17 aug. Anita Grahn.
		Snoddar och band. Fläta, slynga eller knyt. Det finns flera sätt att göra enkla och
		
användbara snoddar. Passar både vuxna och barn.
		
Materialkit finns att köpa. Eva-Lotta Staffas
ons 16 juli
Nålbindning. Anita Holmqvist visar.
		Stickning. Lotta Persson visar stickade produkter.
sön 20 juli

Brickvävda band. Anita Holmqvist demonstrerar.

ons 23 juli
Smygmaskvirkning. Teknik som utförs med speciell virknål.. Helena Löfgren.
		Rya. En rya kan både knytas och vävas, ligga i sängen, på golvet eller
		
i barnvagnen. Anita Andersson visar och berättar.
sön 27 juli

Nåbindning. Helena Mattsson demonstrerar.

ons 30 juli
Stickkafé. Ta med din stickning, broderi, slända, spinnrock...! Eva Wrede.
		Yllebroderi. Margita Thörnström.

Utställningen visas
den 5 juli -17 augusti i
Liljeforsateljén,Österbybruk
Öppettider:12-16 varje dag
INVIGNING 5 juli kl. 13.00:
Spinnstuga. Ta gärna med din slända eller spinnrock.
Annkristin Hult, hemslöjdskonsulent i Uppsala län, visar utställningen och berättar om projektet Från lamm till tröja, om
användning och utvecklingsmöjligheter för ull i länet.
Varje onsdag och söndag: Aktiviteter i utställningen. Slöjdare
och konsthantverkare visar hur de arbetar i ull. Vissa dagar även
prova-på-aktiviteter och försäljning av slöjd. Se program.

sön 3 aug
		

Flätade ullmattor. Vi visar hur man flätar mattor, underlägg och stolsitsar. Ett 		
sätt att ta tillvara överblivna tyger. Kom och prova sy en grytlapp eller dyna.
Materialkit finns att köpa. Annkristin Hult.

ons 6 aug		
Prova på Slöjdklubb för dig mellan 7 och 14 år. Karda, spinna, tova…
		Anna Ström och Maria Annögård.
		Tovning. Kom och prova på tovning. Material finns att köpa. Gunilla Meijer.
Nålbindning. Edda Franzen visar en av de äldsta textila teknikerna.
sön 10 aug

Spinn din egen tråd. Prova på för både vuxna och barn. Ann-Marie Eriksson

ons 13 aug
		
		
		
		
		

Spinna ull. Gitte Söderbäck visar och guidar handspinning av ull. Är du nybör-		
jare provar du spinna med enkel stålkrok och sedan fortsätter du med slända och
spinnrock. Den som vill provar också på att karda ullen.
Sticka med korsade maskor. För dig som har stickat lite, och vill lära dig en 		
ny dekorativ teknik. Andra frågor om stickning är också välkomna!
Workshopen är gratis, och materialkit finns att köpa. Anita Grahn.

sön 17 aug

Stickning för nybörjare och stickhjälp. Du kommer att få göra uppläggning, 		
räta maskor och avmaskning i ett skönt ullgarn. Se info: 13 juli. Anita Grahn.

		
lör-sön 16-17 aug Ulldagar med marknad och olika aktiviteter. Se nästa sida.

