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           Från lamm till tröja

VÄLKOMMEN TILL KANIKEN

Vår nya lokal finns centralt i Uppsala. Dit 
kan du komma på Slöjdkväll, kurser, utbild-
ningar och föreläsningar av olika slag.  
Som lärare kan du komma till oss med din 
klass för Skapande Skola-aktiviteter. Du kan 
även hyra lokalen för föreningsmöten eller 
vid andra tillfällen

På sidan Slöjdhänder  och på hemsidan kan 
du läsa om våra olika projekt och  
aktiviteter, t.ex:
• Från lamm till tröja - ullprojektet
• Järnprojektet- inventering och samar-

bete med smeder
• Hitta vävstugor i länet
• Info om slöjdkvällar
• Info om handledarutbildning
• Aktuella kurser
• Aktuella utställningar

KONTAKT:
HEMSLÖJDSKONSULENTERNA I  
UPPSALA LÄN
Kontors- och postadress: 
Stiftelsen Upplandsmuseet
Drottninggatan 7,
753 10 Uppsala
Tfn vx: 018-16 91 00

Slöjdlokalen:  
Kanikenhuset 
Västra Ågatan 16, Uppsala, 
i gränden

Annkristin Hult 
Avdelningschef
Länshemslöjdskonsulent, textil
annkristin.hult@upplandsmuseet.se  
018-16 91 70

Pea Sjölén 
Länshemslöjdskonsulent, hårdslöjd
pea.sjolen@upplandsmuseet.se 
018-16 91 71

Elin Danielsson
Länshemslöjdskonsulent, barn och ungdom
elin.danielsson@upplandsmuseet.se
018-16 91 72



Vårens kurser

NÅLBINDNING 
Datum:   Söndag 28 januari kl. 10-16  
  torsdagar 8/2, 15/2, 1/3  
  kl. 18-21 
Kursledare:  Märta Brodén
Pris:   1295 kr   
Nålbindning – en av våra äldsta tekniker, mer populär 
och aktuell än någonsin. Kursen vänder sig till både 
nybörjare och mer erfarna deltagare.

Samtliga kurser hålls i Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, i Uppsala, om inget annat anges.  
Lokalen är tillgänglighetsanpassad och där finns kök med mikro och kylskåp. Mer info om kurserna finns på 

www.upplandsmuseet.se och slojdhander.wordpress.com 
ANMÄLAN TILL SAMTLIGA KURSER, OM INGET ANNAT ANGES: anmalan@upplandsmuseet.se

SKINNSÖMNAD 
Datum:   Lö och sö 10-11 februari  
Kursledare:  Ulla Berglund Brasch
Pris:   1295 kr   
Här får du grunderna i att sy i pälsskinn. Vi syr för hand 
- tvinnar och vaxar lintråden och lär oss olika typer av 
sömmar. Du börjar med ett par vantar. 

HIMMELI 
Datum:   Lö och sö 17-18 februari  
Kursledare:  Eija Koski
Pris:   1395 kr   
Himmeli, eller oroar, som de kallas i Sverige, är en 
traditionell juldekoration gjord av råghalm. På finska 
betyder himmeli lycka. Anmälan:www.sv.se/uppsala

SPINN FÖR VÄVNING 
Datum:   Lö och sö 24-25 februari  
Kursledare:  Stefan Moberg,  
  www.stefanmobergtextiles.se
Pris:   1295 kr   
Vad krävs av en tråd för att man ska kunna väva med 
den? Att själv skapa tråd att väva med öppnar upp för 
helt nya möjligheter i vävstolen.  

LUFFARSLÖJD 
Datum:   Sön4 mars kl. 9-13  
Kursledare:  Anne Vaivot, www.vaivotsluffarslojd.com 
Pris:   875 kr    
Luffarslöjd - en klassisk slöjdteknik där en tång och en 
bit järntråd formas till både bruks- och konstföremål. 

KVINNOR TÄLJER 
Datum:   Lö och sö 24-25 mars  
Kursledare:  Mette Handler 
  www.mettehandler.se
Pris:   2400 kr   
Slevar, burkar och klädhängare, leksaker, skålar och 
knoppar, … Lyckan är att tillverka sina egna saker!  

TÄLJ ETT ROCKHUVUD, FÖRDJUPNINGSKURS 
Datum:   Lö och sö 7-8 april
Kursledare:  Jögge Sundqvist, www.surolle.se
Pris:   2400 kr   
Med yxa och kniv täljer vi bl.a. ett traditionellt rock-
huvud ur en utkluven björk. Vi provar fler avancerade 
täljgrepp, gör genombruten dekor och skär mönster.

SPINN FÖR STICKNING 
Datum:   Lö och sö 14-15 april  
Kursledare:  Stefan Moberg,  
  www.stefanmobergtextiles.se
Pris:   1295 kr   
Vad behöver man känna till om garnstrukturer och 
hur de beter sig i en stickad textil? Hur anpassar 
man  stickteknik till ett visst garn och hur plane-
rar man spinnandet av garn för större projekt?

STORAGE BOXES - PROVBÖCKER 
Datum:   Lö och sö 21-22 april  
Kursledare:  Monica Langwe 
  www.langwe.se
Pris:   2400 kr   
Hör du till dem som har fina väv- och broderiprover 
liggande eller kanske foton, brev eller andra dokument 
som förtjänar en bättre förvaring? Då är det här kursen 
för dig. Vi gör böcker som kan exponera och förvara.

VÄVDAG 3 FEBRUARI
Tid: kl 10-16
Lokal: Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, i gränden
Pris: 325 kr inkl. lunch och kaffe
En heldag med vävtema!
Föreläsning, film, mingel, prova-på. En hel dag fylld 
med teori och praktik. Vi lyssnar på Åsa Viksten 
Strömbom, som skrivit boken om uppländska vävar. 
Åsa berättar hur och var hon hittar inspiration till sin 
vävning. Vi får se de vävda alstren som finns i boken.
Vi kommer också att se filmen om Lilli Zickerman, 
hemslöjdens förgrundsfigur, som spelades in för 100 
år sedan.
Info om pågående projekt och utställningar samt en 
del praktisk prova-på-vävning ingår också.
Arrangör: Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmu-
seet och Uppland Sörmlands vävare.
Anmälan till textilt@telia.com senast 25 januari.

TISDAGSSLÖJD I KANIKEN
Tid: kl 17.30-19.30
Västra Ågatan 16, i gränden . 
Slöjd, fika och trevlig gemenskap – kan det bli 
bättre? Vi träffas och slöjdar varje tisdag mellan 
17.30 och 19.30 med start den  16 januari.

TÄLJTRÄFF 4  FEBRUARI
Tid: Kl. 13-16
 Lokal: Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, i gränden 
Vi träffas och täljer.
Ta med egna projekt eller börja på nya. Vi kommer 
att ha färskt trä på plats och vassa verktyg för dig 
som behöver låna. Ingen anmälan

SPINNTRÄFF 17 MARS 
Tid: kl 12-15 
Lokal: Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, i gränden
Ta med din spinnrock och kom! Vi spinner, pratar 
ull och ser en film om ull. Ingen anmälan - kom och 
prova på! Vi har redskap för dig som inte kan ta med 
egna. Handledare som visar tekniker och olika sätt 
att karda/spinna finns på plats. Ingen anmälan.

Mera slöjd

FÅRFESTEN I KIL  2-3 MARS
Vi har några platser kvar på resan till Fårfesten -  
årets höjdpunkt för dig som gillar ull och får i alla  
former. Vi åker bekvämt med buss, bor en natt på 
hotell och har två fina dagar på Fårfesten.
Läs mer här: www.fårfestenikil.com
slojdhander.wordpress.com/Fårfesten i Kil 2018

Sy ett par vantar -  
gå på kurs i nålbindning!

TVÅÄNDSSTICKNING 
Datum:   Lö och sö 10 och 11 mars  
Kursledare:  Kristina Hellberg 
Pris:   1295 kr.  
  Material till ett armband ingår.  
Lär dig grunderna i tvåändsstickning genom att sticka 
armband i två färger och i krusmönster (ytmönster). 
Vi går igenom uppläggning, stickning och avslutning. 


