
 

Ullmarknadens kurser 
Årets kurser hålls i herrgårdsbyggnaden intill marknaden, i konferensavdelningen, samt i Stallet. Du anmäler dig och 

betalar i förväg på www.sv.se/uppsala. Sök på kursens namn så hittar du rätt. Eventuella restplatser bokas i 

Studieförbundet Vuxenskolans monter under marknaden. Max 10 deltagare per kurs. Materialavgift betalas kontant 

till kursledaren. 

 

 

Nålbindning, Märta Brodén 
Lördag 11.30- 13.30, rum Liljefors 

Pris: 250 kr 

Nålbindning - nåla, söma, binda. Nålbindning är en tusenårig teknik där man syr 

öglor med stor nål. Nålen kan vara av metall, trä eller ben. Man använder 

nålbindning till bl a väntar och sockor. Prova på tekniken eller fräscha upp 

tidigare kunskaper. Sy ex ett armband eller börja på en vante. Du kan vara 

nybörjare för att prova på, men någon erfarenhet är bra att ha.  

Garn till nålbindningen 90 kronor/person, nål kan köpas direkt av kursledaren.  

 
 

Sy en kavelfrans, Märta Brodén 
Lördag 14.00-16.00, rum Liljefors 

Pris: 250 kr 
Kavelfrans kan du sy fast på vantens mudd, kanten på en mössa, dekorera ett 

yllebroderi, m.m. Gör en fyllig frans som kan du kan använda som dekoration 

eller som armband. Här får du träna på göra en kavelfrans och sy fast den på ett 

tyg. Även för nybörjare. Materialkostnad 100 kr/person. Betalas till kursledaren.  

 

 

 

Spinn på slända, Stefan Moberg 
Lördag 11.30- 13.30, rum Dannemora 

Pris: 250 kr 
Sländan, ett av de äldsta och enklaste spinnredskapen. Forma din egen tråd, 

grunden till alla textilier. Du får tips och tricks hur du kommer igång, vi pratar 

kardning och olika sätt att spinna och tvinna tråden. Kardor, ull och kardflor finns 

på plats. Ta med egen ull om du har. Även för nybörjare. Materialkostnad  

50 kr/person. Betalas direkt till kursledaren .. 

http://www.sv.se/uppsala


 

Yllebroderi, Rosemari Kastell Port 
Lördag 14.00-16.00, rum Dannemora 

Pris: 250 kr 

Prova på yllebroderi. Vi broderar på ylle och provar olika stygn, applikation och 

skarvsöm. Resultatet kan bli ett nålbrev, en nåldyna eller kanske ett smycke. Min 

ambition är att du skall känna uppleva njutningen av ett fritt broderi. Jag har med 

mindre tygbitar, nålar att brodera med, garn i olika kvalitéer. Om du har får du  

gärna ha med eget garn, band, spetsar och sax. Även för nybörjare. 

Materialkostnad 120 kr betalas direkt till kursledaren. 

 

 

Kumi-himo, Paulina Hermansson              
Lördag 11.30- 13.30, rum Ullfors 

Pris: 250 kr 

Vi väver snoddar i ullgarn med japansk teknik. Vi lär oss hela processen från 

att tillverka vävmallen, välja mönster och färger, klippa till garnet, montera 

det i vävmallen samt väva. Vi går också igenom olika fina sätt att avsluta 

snoddar på, samt vad man kan använda dem till när de är färdiga, och det är 

tur för man vill nästan inte sluta när man väl lärt sig hur man gör. Även för 

nybörjare. Materialkostnad: 50 kr, betalas direkt till kursledaren.  

 

 

Tova pärlor, Louisa Westerberg                               
Lördag 14.00-16.00, rum Ullfors 

Pris 250 kr 

Vi tovar ull till pärlor och bollar som sedan kan användas till nyckelringar,  

armband och andra snygga prylar. Vi använder ull, sugrör, tekulor, såpa, varmt 

vatten, mycket rullande, en aning skakande samt en hel skvätt glatt humör i 

processen. Inga förkunskaper krävs. Materialkostnad: 50 kr till ett armband, 

betalas direkt till kursledaren. 

 

 

Koka salva, Janne Törnqvist 

Lördag 14.00-16.00, rum Stallet 

Pris 250 kr 

Fårtalg till salvor och smorning: Vi tar till vara på fårets talg och använder 

gamla recept för att tillverka kådsalva och lädersmorning. Kursledare Janne 

Törnqvist från Grävlings Naturprodukter Gräsö. Tänk på att ha oömma kläder 

och ta gärna med egenplockad grankåda. Inga förkunskaper krävs. 

Materialkostnad: 100 kr, betalas direkt till kursledaren. 

 



 

Gör en nålbindningsnål av horn, Janne Törnqvist 
Söndag 11.30-13.30, rum Stallet 

Pris: 250 kr 

Gör din egen nålbindningsnål i horn: Tillsammans slöjdar vi från färdiga ämnen 

nålbindningsnålar av älg- eller kohorn. Inga förkunskaper krävs, filar och 

hornämnen finns på plats. Kursledare Janne Törnqvist från Grävlings 

Naturprodukter på Gräsö. Inga förkunskaper krävs.  

Materialkostnad: 100 kr, betalas direkt till kursledaren. 

 

 

 

Yllebroderi – sy ett armband,  

Tiina Kiveliö Ritzén 
Söndag 11.30-13.30, rum Liljefors 

Pris: 250 kr 

 Många stygn på vackert kläde – paljetter, knappar, pärlor och annan grannlåt  

blir pricken över i. Vi syr ett armband, ett nålbrev eller annat som ger lust  

och fägring till din vardag. Inga förkunskaper krävs.  

Ta gärna med eget material om du har.  

Materialkostnad: 150 kr, betalas direkt till kursledaren. 

 

 

Jakten på den finaste färgen med Tant Kofta, 

Lotta Blom 
Söndag 11.30-14.30, rum Dannemora 

Pris: 450 kr 

På jakt efter finaste färgen – färglära med garndockor. Praktik varvas med 

föreläsning, bildspel och samtal kring färg och färger. Vi pratar färgtoner, ljust 

och mörkt samt att lyfta en bottenfärg med den lilla extra piffen. 

Ta med dig 10 små garndockor i olika färger för att fylla högen med garn, fina, 

fula, mörka, ljusa… som vi arbetar med tillsammans. Inga förkunskaper krävs.  

 

 

3-D-tovning, Gunilla Meijer 
Söndag 11.30-14.30, rum Ullfors 

Pris: 450 kr 

Vi våttovar en bytta/ kruka, med svensk kardad ull och ullockar- 

du designar själv! Ta gärna med eget material om du har. Även för nybörjare. 

Materialkostnad inklusive beskrivning 200 kr, betalas direkt till kursledaren 

 

 

 



 

Sticka spets på engelska, Elin Danielsson 
Söndag 14.00-16.00, rum Dannemora 

Pris 250 kr 

Tvekar du inför stickbeskrivningar på engelska? Här får du en ordlista och tips på 

hur du kommer igång. Vi stickar ett enkelt spetsmönster tillsammans och går 

igenom de vanligaste förkortningarna och förklaringarna för att du sedan ska 

kunna sticka andra mönster på egen hand.  Ta med ett tunt ullgarn. Stickor finns 

att låna. Material finns att köpa, ca 50 kr som betalas direkt till kursledaren. 

 

 


