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Hej  

Med bara fem dagar kvar till Hemslöjdens dag 2019 kör vi såklart ett rykande hett 
specialutskick på temat.  

7 september går vi man ur huse för att visa Sverige vad Hemslöjd är. I skrivande 
stund har nästan 50 föreningar engagerat sig med olika aktiviteter och även 
utanför organisationen ser vi folk som vill vara med!  

Skulle du ändå inte hitta något på din ort går det bra att fira solo! Gör färdigt något 
gammalt, se vår liveföreläsning med Katarina Brieditis & Katarina Evans på 
Facebook eller botanisera bland bidragen i vår Instagramtävling #stoppahålet som 
avslutas på självaste Hemslöjdens dag! 

Nordic Craft Week är igång, en uppladdning som heter duga, där 
medlemsländerna i Nordiska hemslöjdsförbundet delar ut gratis stickbeskrivningar 
till traditionellt mönstrade vantar.  

I de här utskicket hittar du allt du behöver veta om vår alldeles egenslöjdade 
högtid: Hemslöjdens dag 2019.  

Varma sensommarhälsningar från Åsögatan 122 i Stockholm!  

  

 

SE KATARINA BRIEDITIS & 
KATARINA EVANS LIVE 
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Vi lagar trasiga kläder från Retunas återvinning! 

13.00-14-00 sänder vi live från ReTuna återbruksgalleria där Katarina Brieditis och 
Katarina Evans ger en exklusiv föreläsning och workshop. Materialet är skjortor, 
jeans och t-shirtar som samlats in via gallerians återvinningscentral under 
sommaren. 

Du ser föreläsningen via Hemslöjdens Facebooksida (@hemslojdens). Koppla 
dator, telefon eller platta till en större skärm så kan fler delta tillsammans! Ta gärna 
en bild och publicera i sociala medier under #hemslojdensdag. 

Har du ett par trasiga jeans, en uttjänt skjorta eller utsliten T-shirt? Spara och ta 
fram plaggen den 7 september. Du kommer att få ovärderliga tips från två av 
Sveriges främsta textila återbrukare! 

  

 

 

 
Så här kul kan ni också ha! Foto: Per 
Björklund/Hemslöjden  

Hjälp din förening att 
värva medlemmar! 

Ju fler kockar – desto roligare 
slöjdkvällar, som de lärda en gång 
sade.  

Vi är i full gång med en 
medlemsvärvartävling som givetvis 
når sin kulmen på självaste 
Hemslöjdens dag. 

Den förening som då rapporterat in 
flest nya medlemmar i vår 
medlemsdatabas vinner en gratis 
workshop med någon av författarna 
till böcker utgivna på Hemslöjdens 
förlag. 



 

 

Att visa upp sig på Hemslöjdens dag 
är givetvis en stor fördel för den 
förening som vill vinna tävlingen. 

Kontakta din förening för tips på hur 
du kan hjälpa till att värva fler! 

  

 

 

 

 

Instagramtävling manar till hållbarhet! 

Inför Hemslöjdens dag har vi dragit igång en tävling på Instagram där vi 
uppmanar våra följare att laga istället för att slänga. 

Tävlingen går ut på att du hittar valfritt hål och lagar det på valfritt sätt, 
fotograferar din lagning och skriver en vinnarmotivering som du publicerar under 
hashtaggen #stoppahålet. Vi vill ha ditt bidrag senast 7 september. 

1:a pris är 2 års prenumeration på tidningen Hemslöjd, 2:a pris är 1 års 
prenumeration och 3:e pris är teknikhäftena Lappa & Stoppa signerade av 
författarna. Den verkliga vinnaren är såklart klimatet! 

Sprid gärna tävlingen i dina Instagramkanaler så att fler publicerar bilder på 
lagningar bland allt filtrerat, blankt och nytt. 

P.S. Har du inte Instagram? Mejla foto och motivering till 
hemslojdensdag@hemslojden.org 

 

 

TIDNINGEN HEMSLÖJD FIRAR 
HEMSLÖJDENS DAG MED GRATIS 

WEBBPRENUMERATION! 

mailto:hemslojdensdag@hemslojden.org


 

 

 
Snart händer det! Läs Hemslöjd i soffan, från utlandet, på tåget. På Hemslöjdens 
dag 7 september släpper tidningen Hemslöjd sin nya hemsida www.hemslojd.se! 

Där kan du som prenumererar läsa alla artiklar var du än befinner dig. Och de 
fyller hela tiden på med nytt material! 

Men innan sidan blir låst kommer den alltså att vara öppen för alla som är nyfikna 
på tidningens innehåll! Så tipsa dina vänner!  

 

 

GRATIS VANTMÖNSTER FRÅN SJU 
LÄNDER! 

 

 

http://www.hemslojd.se/


 
Nordic Craft Week är ett intiativ från Nordiska hemslöjdsförbundet där Sverige 
ingår tillsammans med hemslöjdsförbunden i Estland, Danmark, Island, Norge, 
Färöarna och Finland. 

Veckan syftar till att lyfta våra gemensamma hantverkstraditioner och bidra till ett 
kulturellt utbyte länderna emellan. Nordic Craft Week mynnar ut i Hemslöjdens dag 
den 7 september! 

2019 är temat vantar. Varje medlemsland delar ett noga utvalt vantmönster – fritt 
för alla att använda! Börja sticka nu så kan du lägga ett par vantar i varje paket i 
jul! 

Håll utskik på vår hemsida där vi lägger ut stickbeskrivningar 31 augusti - 6 
september 8.00 varje morgon!  

 

 

 
 

 

Nästan 50 
föreningar är med 
och firar!  
Vilken fantastisk uppslutning inför 
Hemslöjdens dag 2019!  

Det bara strömmar in aktiviteter i 
Slöjdkalendern, jäklar vilket 
engagemang!  

I skrivande stund är det nästan 50 
föreningar som listat sig i 
Slöjdkalendern och vi har sett att 
ännu fler lägger upp evenemang på 
Facebook och i andra kanaler.  

Nedan listar vi några av de många 
saker som pågår i landet under 
Hemslöjdens dag.  

Du hittar fler i Slöjdkalendern! 

  

 

 

 
I Mora får du hjälp med Moradräkten!  

Här kommer några 
exempel på vad som 
händer i landet! 
Mora Hemslöjd firar Hemslöjdens 
dag med workshop i butiken 

Vi visar hur man med enkla medel 
kan sy om och ändra Moradräkten. 

På Hemslöjden i Pukeberg ordnas 
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kurs i ullspinning 

Nybörjarkurs i spinning av ull på rock 
och slända. På kursen lär du dig 
förbereda ullen inför kardning och att 
karda. Du spinner på både slända 
och spinnrock. Det finns möjlighet att 
både låna slända och prova olika 
spinnrockar. 

Hållbarhetskiosk i Västerås 

Har du kläder eller föremål som du 
inte vet hur du ska lappa och laga? 
Söker du tips på vad du kan tillverka 
för att bidra till ett mer hållbart 
samhälle? Kom och tala hållbar slöjd 
med medlemmar från Västerås slöjd- 
och hantverksförening. Aktiviteten 
vänder sig till vuxna. 

 

 
Kurs i ullspinning i Sörmland!  

Återbruka mer i Norberg 

Lär dig att lappa och laga dina kläder! 
Du kan också få tips på vad du sticka, 
virka och väva av trasor på temat 
hållbart. Medlemmar från Norbergs 
Bergslags Hemslöjdsförening visar 
och ger tips. Workshoppen vänder sig 
till vuxna och/eller familj/barn. 

Hemslöjden Sörmland fixar kurs i 
ullspinning 

Kursdeltagarna lär sig spinnrocken, 
att förbereda material och att spinna 
för olika ändamål. Kursen passar 
både för nybörjaren och för dig som 
redan kan grunderna. 

Slöjdmässa i Uppsala! 

Alla som vill kan vara med och delta i 
slöjdmässan som har hållbarhet som 
ledord! 

 
Här på Köpings museum blir det 
hållbarhetsfestival!  

Hållbarhetsfestival på Köpings 
museum 

UTSTÄLLNING: Återbruksbroderi 
Elisabeth Larsson och Monica 
Petersson visar återbruksbroderi som 
ger tips och inspiration hur du kan 
återbruka broderade dukar och bilder. 
Utställningen riktar sig till vuxna. 

WORKSHOP: Gör smycken av 
slang 
Återbruka kasserade innerslangar 
från cyklar, rollatorer och rullstolar till 
ett personligt kreativt hippt smycke. 
Birgitta Nilsson, Köping-Arboga-
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Kungsörs slöjd- och 
hantverksförening visar inspirerande 
exempel. Workshoppen riktar sig till 
vuxna och barn. 

WORKSHOP: Lappa och laga 
Lappa och laga dina kläder med bl a 
broderier eller gör en broderad 
lagningslapp till ditt älsklingsplagg. 
Marlene Karlsson, Köping-Arboga-
Kungsörs slöjd- och 
hantverksförening visar och 
inspirerar. Workshoppen riktar sig till 
vuxna och barn. 

WORKSHOP: Gör om en 
reklamkasse till din egen 
Varför inte återbruka en utrangerad 
reklamkasse och göra om den till din 
egen? Medlemmar ur Köping-Arboga-
Kungsörs slöjd- och 
hantverksförening visar hur. 
Workshoppen riktar sig till vuxna och 
barn. 

 

HEMSLÖJDENS STIPENDIER - ANSÖKAN 
STÄNGER 15 SEPTEMBER 

 

Totalt 235 000 kronor delas ut! 

Snart stänger ansökningsperioden för Hemslöjdens stipendier. Totalt delas 235 
000 kronor ut genom åtta stipendier och sex av dem går att söka. Ansökan är 
öppen 15 augusti-15 september. 

  

 

Våra stipendier: Är du den vi söker? 

 

 
Svegsvarvad skål av Daniel Lundberg som fick 
Bo Hammarskjölds stipendium 2018.  

Textilkonstnär med sakralt intresse 
Märta Gahns stiftelse delar ut 20 000 
kronor. 

Verksam inom Hemslöjden 
Bo Hammarskjölds stiftelse delar ut 
50 000 kronor för dig som vill gå 
utbildning som är av nytta för 
hemslöjden i Sverige.  

Formgivare som vill resa 
utomlands 
Carl Lamberths stiftelse delar ut 10 
000 kronor. 
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Vantar, mössa och skärp i garvat skinn av Karl 
Karlsson som fick Ingeborg Strömbergs 
stipendium 2018.  

Yngre slöjdare som vill utbilda sig  
Ingeborg Strömbergs stiftelse delar ut 
10 000 kronor. 

Person, förening eller organisation 
inom linområdet 
Greta Johanssons linfond delar ut 15 
000 kronor till person, förening eller 
organisation. 

Student på Sätergläntan 
Nytt för i år: Sätergläntans Vänner 
delar ut 20 000 kronor till studerande 
på Sätergläntan.  

 
 

 
Second Sunrise – Kerstin Neümuller och 
Douglas Luhanko – tilldelades Kerstin 
Andersson Åhlins stipendium 2018.  

Två stipendier där jury 
utser vinnaren 

Barbro Wingstrands stipendium 
100 000 kronor delas ut till slöjdare, 
hantverkare och konsthantverkare 
som ägnat mycket tid och möda åt 
det immateriella kulturarvet och som 
sprider kunskap om gamla 
hantverkstekniker. 

Kerstin Andersson Åhlins 
slöjdarstipendium 
10 000 kronor delas ut till en ung 
slöjdare som arbetar i en frugal anda, 
det vill säga utifrån ett resurssnålt och 
utvecklande samtidsperspektiv av 
slöjdens funktioner, material och 
tekniker. 

Läs mer om Hemslöjdens stipendier 
här! 
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MARKNADSPLATS 

 

Kampanjpris på "Sticka mönster" 

 
 

 

Köp den nu för 100 
kronor! 
Sticka mönster ger dig en 
mönsterskatt att djupdyka i och en 
möjlighet att skapa helt unika plagg! 
Mössor, vantar, slipovrar och tröjor … 
allt blir extra fint med mönster. 

Lär dig allt om hur du kan mönstra 
med tre olika tekniker: ytmönster, 
mönster med lyfta maskor och 
flerfärgsstickning. 

Förutom 30 plagg att inspireras av 
innehåller boken över 80 uppstickade 
mönsterprover som åtföljs av 
lättfattliga stickdiagram. Dessutom 
hittar du stickbeskrivningar till bra 
basmodeller. Du kan sticka västar, 
slipovrar, koftor, mössor, vantar … allt 
med det mönster du tycker bäst om! 

Klicka här och köp boken för 100 
kronor! 

 

 

Åsögatan 122 • 116 24 Stockholm • 08-54 54 94 50 

info@hemslojden.org • Hemslojden.org  
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