Program

småskaligt
inhemskt
ullhantverk

ull för livet
Upptäck den fantastiska svenska ullen!
Den 1 september-7 oktober 2018 kan du se utställningen Ull för livet
på sex platser i Västmanlands län.

Program

småskaligt
inhemskt
ullhantverk

ull för livet - 1 september - 7 oktober

ull för livet
Upptäck den fantastiska svenska ullen! Den 1 september-7 oktober 2018
kan du se vandringsutställningen Ull för livet på sex platser i Västmanlands län.
I utställningen visas formgivna produkter i naturfärgad ull från hantverkare i hela landet.
Under fem veckor kan du se en mängd olika hantverk och prova på massor av
olika tekniker. Du har möjlighet att diskutera med kunniga hantverkare om vilken
ull som passar bäst till vad. Under utställningsperioden ges fem föredrag och en
seminariedag med inspirerande föreläsare.
Utställningen med programaktiviteter vänder sig till dig som vill använda ett
svenskt naturmaterial, bidra till ett hållbart samhälle och få inspiration till
aktiviteter för egen del eller i ditt yrke. Med andra ord vänder vi oss till dig
som vill lära mer om vår fantastiska svenska ull!
Utställningen är framtagen av Sveriges hemslöjdskonsulenter/regionala
utvecklare. Programmet i Västmanlands län är arrangerat av länets lokala slöjdoch hantverksföreningar i samarbete med Västmanlands läns hemslöjdsförbund
och Västmanlands läns fåravelsförening.
	Ingen annan fiber är så hållbar, praktisk och finns i sådant överflöd som ullen.
I en gemensam strävan mot ett hållbart samhälle vill vi att fler ska få upp ögonen
för den fantastiska ullen. Låt oss tillsammans öka möjligheterna att ta vara på
svensk ull! Välkommen!
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program
Fritt inträde till alla aktiviteter. Familj/barn (F), Vuxen (V)

Måndag 3 september

1-6 SEPTEMBER, SALA

kl 11.00-16.00: Visning och prova på att spinna på slända och spinnrock,
skinnberedning, stickning, tvåändsstickning, virkning, nålbindning, prova på
nål- och våttovning samt bollakuddar. (F)

Plats: Täljstenen, Vasagatan 17, Sala.
Arrangör: Sala slöjd- och hantverksförening.
• Caféet är öppet 11.00-16.00 samtliga dagar med utställning av tavlor.
• Visning av filt från projektet ”Vi ska sticka till Sala” från 2006.
• Visning av utställningen Ull för livet lördag-torsdag kl 11.00-16.00.

Kl 11.00-16.00: Utställning med försäljning av Skapande Händer och
Lisas skinnverkstad. (F)
Kl 18.30-21.00: Slöjdcafé med Sala slöjd- och hantverksförening. (F)

Lördag 1 september – Hemslöjdens dag

Tisdag 4 september

Kl 11.00-12.00: Föredrag av Margau Wohlfart-Leijdström, Västmanlands
läns fåravelsförening och Mia Höglund, fårägare - All ull behövs. (V)

kl 11.00-16.00: Visning och prova på att spinna på slända och spinnrock,
skinnberedning, stickning, tvåändsstickning, virkning, nålbindning, prova på
nål- och våttovning samt bollakuddar. (F)

Kl 11.00-16.00: Hantverksmarknad, visning och prova på att spinna på
slända och spinnrock, skinnberedning, stickning, tvåändsstickning, virkning,
nålbindning, kavelfrans, prova på nål- och våttovning samt yllebroderi. (F)

Kl 11.00-16.00 Utställning med försäljning av Skapande Händer och
Lisas skinnverkstad. (F)

Kl 11.00-16.00: Utställning och försäljning av Skapande Händer och
Lisas Skinnverkstad. (F)

Onsdag 5 september

Kl 11.00-16.00: Öppna verkstäder med smed och keramiker samt
kaninskinnsberedning. (F)
Kl 11.00-16.00: Visning av ull och skinn av alpacka, Norrängens
Alpacka. (F)

kl 11.00-16.00: Visning och prova på att spinna på slända och spinnrock,
skinnberedning, stickning, tvåändsstickning, virkning, nålbindning, prova på
nål- och våttovning samt bollakuddar. (F)
Kl 11.00-16.00: Utställning med försäljning av Skapande Händer och
Lisas skinnverkstad. (F)

Kl 15.00-16.00: Klädvisning av kollektion från Skapande Händer med
kläder från bl a Christina Kihlberg och Stina Jacobsson. (F)

Kl 14.00-15.30: Föredrag av Britta Wendelius, Stjärnbäcks ekologiska fårgård
och Lena Jarlgård, Ateljé Sundsbacken – Om får, ull och naturmaterial. (V)

Söndag 2 september

Kl 18.00-19.00: Visning hur du tovar runda former med Gunilla Meijer, Ull
och blandat. (F)

Kl 11.00-12.00: Föredrag av Margau Wohlfart-Leijdström, Västmanlands
läns fåravelsförening och Mia Höglund, fårägare - All ull behövs. (V)

Torsdag 6 september

Kl 11.00-16.00: Hantverksmarknad, visning och prova på att spinna på
slända och spinnrock, skinnberedning, stickning, tvåändsstickning, virkning,
nålbindning, kavelfrans, prova på nål- och våttovning samt yllebroderi. (F)

kl 11.00-16.00: Visning och prova på att spinna på slända och spinnrock,
skinnberedning, stickning, tvåändsstickning, virkning och prova på
nål- och våttovning. (F)

Kl 11.00-16.00: Utställning och försäljning av Skapande Händer och
Lisas Skinnverkstad. (F)

Kl 11.00-16.00: Utställning med försäljning av Skapande Händer och
Lisas skinnverkstad. (F)

Kl 11.00-16.00: Öppna verkstäder med smed och keramiker samt
kaninskinnsberedning. (F)
Kl 11.00-16.00: Visning av ull och skinn av alpacka, Norrängens
Alpacka. (F)
Kl 15.00-16.00: Klädvisning av kollektion från Skapande Händer med
kläder från bl a Christina Kihlberg och Stina Jacobsson. (F)
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8-13 SEPTEMBER, NORBERG
Plats: Abrahamsgården (gårdshuset), Fagerstavägen 10-12, Norberg.
Arrangör: Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening.
• Visning av utställningen Ull för livet lördag-torsdag kl 11.00-18.00.

Lördag 8 september
Kl 11.00-18.00: Visning av yllebroderi. Stickkafé. (V)

Söndag 9 september
Kl 11.00-16.00: Visning av skinnberedning samt prova på att
spinna på slända och spinnrock. (F)

Måndag 10 september
Kl 11.00-18.00: Visning och prova på nålbindning. (V)

15-20 SEPTEMBER, ARBOGA

Tisdag 11 september

Plats: Arboga bibliotek, Kapellgatan 19, Arboga.
Arrangör: Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening.
• Visning av utställningen Ull för livet lördag 11.00-14.00,
måndag-torsdag kl 11.00-19.30.

Kl 11.00-18.00: Prova på att sticka. Stickkafé. (F)

Onsdag 12 september
Kl 11.00-18.00: Visning av bandvävning. (V)

Lördag 15 september
– Worldwide Spin in Public Day

Torsdag 13 september
Kl 11.00-18.00: Visning av yllebroderi. (V)

Kl 11.00-14.00: Visning av kardning, att spinna på spinnrock och slända
samt stickning. (F)

Måndag 17 september
Kl 11.00-15.00: Visning av att spinna på spinnrock och slända. (F)
Kl 15.00-19.30: Visning av yllebroderi. (F)

Tisdag 18 september
Kl 11.00-15.00: Visning av att spinna på spinnrock och slända. (F)
Kl 15.00-19.30: Visning av tvåändsstickning. (F)

Onsdag 19 september
Kl 11.00-15.00: Visning av nåltovning. (F)
Kl 15.00-19.30: Visning av att spinna på spinnrock och slända. (F)
Kl 18.00-19.00: Föreläsning av Berit Wallin Håkansson, Lindelamm,
Strömsholm – Om olika ullkvaliteter och om vilken ull som passar bäst
till vad. (V)

Torsdag 20 september
Kl 11.00-19.30: Visning av att spinna på spinnrock och slända. (F)
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22-27 SEPTEMBER, Västerås
Plats: Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås.
Arrangör: Västerås slöjd- och hantverksförening.
• Visning av utställningen Ull för livet lördag kl 12.00-16.00,
söndag kl 12.00-16.00, tisdag kl 10.00-17.00, onsdag kl 10.00-20.00,
torsdag kl 10.00-17.00.

Lördag 22 september
Kl 12.00-16.00: Visning av nålbindning och tvåändsstickning. (F)
Kl 13.00-15.00: Prova på att tova ull med varmt vatten och såpa. (F)

Söndag 23 september
Kl 12.00-16.00: Visning av tvåändsstickning samt prova på att karda
och spinna på slända. (F)

Tisdag 25 september
Kl 10.00-17.00: Visning och prova på nålbindning, tvåändsstickning
och nåltovning. Stickkafé. (F)

29 SEPTEMBER-7 OKTOBER,
SURAHAMMAR

Onsdag 26 september
Kl 10.00-20.00: Visning och prova på tvåändsstickning. (F)
Kl 12.00-16.00: Visning av yllebroderi. (F)

Plats: Stenhuset, Ekängsvägen 5, Surahammar.
Arrangör: Surahammars konst- och hantverksgille börjar med ulltema på
Bruksområdets dag den 8 september kl 11.00-17.00 med vernissage av
utställningen ”Ull för livet extended”och med aktiviteter i Stenhuset på temat ull.
Utställningen ”Ull för livet extended”pågår de följande helgerna kl 13.00-17.00
t o m 23 september. Utställningen Ull för livet visas helgerna den 29 september7 oktober kl 13.00-17.00.

Kl 13.00-20.00: Föredrag, panelsamtal och workshoppar. Program se sid 7. (V)

Torsdag 27 september
Kl 10.00-17.00: Visning och prova på tvåändsstickning. (F)
Kl 13.00-15.00: Visning och prova på nåltovning. (F)

Lördag 29 september

22 SEPTEMBER, Hallstahammar

Kl 13.00-17.00: Visning av nål- och våttovning. (F)
Kl 14.00: Föreläsning av Berit Wallin Håkansson, Lindelamm, Strömsholm –
Om olika ullkvaliteter och om vilken ull som passar bäst till vad. (V)

Plats: Åsby Kött och Vilt Åsby 10, Hallstahammar.
Arrangör: Kolbäcksdalens slöjdarförening.
• Visning av utställningen Ull för livet kl 10.00-15.00.

Söndag 30 september
Kl 13.00-17.00: Visning och prova på nål- och våttovning bl a vegetarisk
fårfäll med Sanne Hermelin och figurer med Ioannis Papadonikolakis. (F)

Lördag 22 september – Fårets dag
Fårets dag arrangeras av Åsby Kött och Vilt, Västmanlands läns fåravelsförening
och Studieförbundet Vuxenskolan. Aktiviteten nedan är en del av programmet.
Hela programmet hittar du på www.faravelsforbundet.se.

Lördag 6 oktober

Kl 10.00-15.00. Prova på kardning, spinning, nåltovning, stickning och
slyngning. (F)

Söndag 7 oktober

Kl 13.00-17.00: Visning och prova på att spinna på slända och spinnrock. (F)

Kl 13.00-17.00: Visning och prova på olika stick- och virktekniker,
nålbindning, krokning och gaffelvirkning. (F)
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Seminariedag, 26 september

ull för livet
Kl 15.45-16.30
Om viljan att öka användandet av svensk ull och en framtidsspaning.
Sonia och Roger Bush, Wåhlstedts Textilverkstad, Dala-Floda.

Ingen annan fiber är så hållbar, praktisk och finns i sådant överflöd som ullen.
I Sverige finns 578 000 får som ger ca 1 000 ton ull per år. Det mesta av ullen
slängs. Men all ull är användbar. I föredrag, panelsamtal och workshoppar
uppmärksammar vi den svenska ullen och hur vi tillsammans kan bidra till ett
hållbart samhälle. Välkommen!

Kl 16.30-17.00
Panelsamtal med Fia Söderberg, Ullförmedlingen, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sonia och Roger Bush, Wåhlstedts Textilverkstad.
Moderator: Annkristin Hult, länshemslöjdskonsulent, Upplandsmuseet.

Tid: Onsdagen den 26 september kl 13.00-20.00.  
Plats: Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Hörsalen, Västerås.

Kl 17.00-17.30 F i k a
Kl 13.00-13.10
Inledning av Margau Wohlfart-Leijdström, Västmanlands läns fåravelsförening
och Susann Leval, länshemslöjdskonsulent, Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

Kl 17.30-18.15
Fårägare + handspinnare = sant
Ullproduktion i småskalig avelsbesättning och bedömning av ullkvaliteter
Titti Strömne, fårägare/lammrådgivare, Glada Fåret och Monica Hellberg
Design, handspinnare/ullrådgivare.

Kl 13.10-13.45		
Marknaden och ullen. Utmaningar och möjligheter för den svenska ullen.
Fia Söderberg, Ullförmedlingen.

Kl 18.30-19.45 W o r k s h o p pa r

Kl 13.45-14.45
Ull ur ett användarperspektiv. Om de olika svenska ullkvaliteterna och
dess användningsområden.
Annkristin Hult, länshemslöjdskonsulent, Upplandsmuseet.

Bedömning av ullkvaliteter – ta med egen ull för bedömning
Titti Strömne, fårägare/lammrådgivare, Glada Fåret och Monica Hellberg
Design, handspinnare/ullrådgivare.

Kl 14.45-15.15 F i k a

Lär dig att brodera på ylle
Anna Wengdin, Sala slöjd- och hantverksförening.

Kl 15.15-15.45
Positiv miljöpåverkan av mångfaldig fårdrift.
Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Lär dig att tvåändssticka
Majvor Olsson, Västerås slöjd- och hantverksförening.
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Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening
Kolbäcksdalens slöjdarförening
Köping-Arboga-Kungsörs slöjd- och hantverksförening
Sala slöjd- och hantverksförening
Surahammars konst- och hantverksgille
Västerås slöjd- och hantverksförening
Programmet genomförs med stöd av Region Västmanland, Leader Mälardalen,
Leader och EUs Jordbruksfond för Landsbygdsutveckling.
Mer information
Mer information hittar du på webbplatsen Textil hemslöjd, rubriken Ull,
www.textilhemslojd.se och i foldern Ull för livet, producerad av Region
Halland, som finns tillgänglig på länets utställningsplatser.
Frågor
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta Susann Leval,
länshemslöjdskonsulent, 070-22 22 470 eller
susann.leval@hemslojd.org.

Västmanlands läns hemslöjdsförbund, Hejargränd 6 A, 721 33 Västerås
www.facebook.com/hemslojdsforbund

F oto : A l b i n Ry l a n d e r o c h Vä s t m a n l a n d s l ä n s h e m s lö j d s f ö r b u n d

Om utställningen
Utställningen är framtagen av Sveriges hemslöjdskonsulenter/regionala
utvecklare. Programmet i Västmanlands län är arrangerat av Västmanlands
läns hemslöjdsförbund i samarbete med länets slöjd- och hantverksföreningar
och Västmanlands läns fåravelsförening.

