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Entrébiljett = lott

Barn under 15 - fri entré
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–KURSER FREDAG– 

Kurserna under Ullmarknaden hålls i herrgårdens konferenslokaler. Anmälan har gjorts i 
förväg, men du kan se om det finns restplatser kvar i Studieförbundet Vuxenskolans  
monter vid entrén till marknaden.  3 lektionstimmar. Pris 450 kr. Inga förkunskaper krävs.
Material betalas direkt till kursledaren, kontnat eller med Swish.

Fredag 12.00-14.15: Tvåändsstickning
Vi går igenom grunderna i tekniken med upp-
läggning, stickning och avslut genom att sticka 
ett armband. Ta med dig egna strumpstickor 2,5 
mm (5 stycken) gärna i stål. Materialkostnad 50 
kronor.
Kursledare: Kristina Hellberg

Fredag 12.00-14.15:  
Sy dina egna ulliga handledsvärmare
Vi tittar på olika sömmar som traditionellt har 
används inom skinnsömnad. sedan får du prova 
på att sy i skinn genom att sy ett par enkla puls-
värmare. Materialkostnad från 120 kronor.
Kursledare: Karin Skogh

Fredag 15.00-17.15:  
Yllebroderi - brodera ett smycke
Vi broderar smycken med bottensöm på vadmal 
med ylletråd, speglar, pärlor och paljetter. Tiden 
räcker till att antingen sy fast en spegel eller till 
att göra en liten bottensöm. Du väljer hur ditt 
smycke ska se ut och bara fantasin sätter gränser.  
Materialsats med allt du behöver: 40 kr.  
Kursledare: Emma Ihl

Fredag 15.00-17.15:  
Sashiko
Den urgamla tekniken sashiko härstammar från 
Japan, där de små stygnen använts för att på ett 
dekorativt sätt laga och lappa kläder. Vi provar på 
att planera ett sashikomönster och att sy olika va-
rianter. Material ingår. Kursledare: Stefan Moberg
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–KURSER FREDAG– –FÖRELÄSNINGAR FREDAG– 

Föreläsningarna under Ullmarknaden hålls i herrgårdens konferenslokaler.  
Lokal- Liljefors. Ingen anmälan. Föreläsningarna är gratis.

Fredag 15:30-16:15 
Nya Ullförmedlingen - en digital marknads-
plats för svensk ull  
Premiärvisning av den nya Ullförmedlingen, 
den nya tjänsten som gör det lättare att sälja och 
köpa ull. Fia Söderberg i samarrangemang med 
Ullförmedlingen/Leader Upplandsbygd

Fredag 14.15-15.15 
Maskor och mönster i Dräkternas Hälsingland 
De mönsterstickade tröjorna från Delsbo är välbe-
kanta men i Hälsinglands rika dräktkultur finns det 
gott om stickade plagg för både kvinnor och män. 
I föredraget presenterar Håkan Liby stickningens 
bakgrund, traditionen och influenserna, vem som 
stickade och vad som producerades med hjälp av 
stickor och ullgarn. I anslutning till föredraget  
visas stickade originalplagg. Håkan Liby är  
etnolog och dräkthistoriker. Hans bok Dräkternas 
Hälsingland, mode - tradition - tolkningar, utkom 
2018.

Fredag 16.30-17.15
Att starta med får 
Information om fårraser och fårhållning i  
Sverige. Frida Öhlund, Stockholm Uppsala 
fåravelsförening.

Fredag 12-18
Slöjd håller, monter 8 
Träffa Carina Olsson och Barbro Wilhelmsson 
som har workshop med laga, stoppa eller deko-
rera ditt ylleplagg som behöver få ett längre liv.
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–FÖRELÄSNINGAR LÖRDAG– 
–KURSER LÖRDAG– 

Kurserna under Ullmarknaden hålls i herrgårdens konferenslokaler. Anmälan har gjorts i 
förväg, men du kan se om det finns restplatser kvar i Studieförbundet Vuxenskolans  
monter vid entrén till marknaden.  3 lektionstimmar. Pris 450 kr. Inga förkunskaper krävs.
Material betalas direkt till kursledaren, kontant eller med Swish.

Lördag 11.00-13.15  
Nålbindning
Nålbindning - nåla, sömma, binda, en tusen-
årig teknik där man syr bland annat vantar och 
sockor. Prova på tekniken eller fräscha upp 
tidigare kunskaper. Sy ett armband eller börja 
på en vante. Materialkostnad 100 kronor. Nål 
fnns att köpa om du inte har egen. 
Kursledare: Märta Brodén

Lördag 11.00-13.15  
Spinn på slända
Prova konsten att med hjälp av 
detta till synes enkla, uråldriga

Lördag 15.00-17.15 
Kavelfrans på flera sätt
Kavelfrans kan sys fast på kanten på en mössa, 
på vantens mudd eller som dekoration på ett 
yllebroderi. Vi gör en kavelfrans och syr fast 
den på ett tyg eller en fyllig frans till ett arm-
band.. Materialkostnad 100 kronor. 
Kursledare: Märta Brodén

Lördag 15.00-17.15 
Sy en läderkasse
De laserskurna delarna med färdiga hål för 
söm, gör det enkelt att sy ihop kassen för hand. 
Du syr en slät kasse eller dekorerar på olika 
vis. Material från Tärnsjö garveri, vegetabiliskt 
garvat.Materialkostnad 200 kronor. 
Kursledare: Cia Holmberg
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–FÖRELÄSNINGAR LÖRDAG– 

Lördag 12.00-12.45 
Slöjd som en brygga mellan historiska 
intressen och framtiden. 
Louise Ström (Spångmurs), talar om slöjd 
som en brygga mellan historiska intressen 
och framtiden - hur slöjdarvet förvaltas och 
lever vidare.

Lördag 13.15-14.00
Textilvård för garderob och skattkista
Hur vårdar vi våra älskade textilier på 
bästa sätt? Hur förebygger vi skador och - 
om olyckan är framme - hur tvättar man? 
Både äldre och nya textilier behöver tas 
om hand för att hålla länge. Annkristin 
Hult visar hur man förebygger skador, 
vårdar, förvarar och tvättar olika textilier. 
Du får praktiska tips och råd om hur du tar 
hand om textilier från förr och nu.

Lördag 14.15-15.00
Allmogefår
Louise Westerberg talar om allmogefårens 
unika ull och verksamheten i Föreningen 
Svenska Allmogefår.
Louise visar även en garnutställning med 
garner från alla allmogefårraser i Sverige.

–KURSER LÖRDAG– 

Föreläsningarna under Ullmarknaden hålls i herrgårdens konferenslokaler.  
Lokal- Liljefors. Ingen anmälan. Föreläsningarna är gratis.
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–AKTIVITETER– 

GRATISAKTIVITETER-  
PROVA PÅ
Under hela markanden kan du prova 
att tälja, spinna, sticka, smygmask-
virka, sticka på maskin, väva band 
och mycket mer i de olika montrarna. 

RÖSTA PÅ ULL-I-HAND
Rösta på din favoritvante. Vinnaren 
utses på lördag eftermiddag.

ULLSORTERING
Föreningen Ullvilja visar hur ny-
klippt ull sorteras innan den skickas 
till spinning. Ta gärna med en ullfäll 
om du har! Ullen säljs på auktion 
mot slutet av dagen.

FÖR DIG UPP TILL FEMTON
Missa inte Slöjdklubben - där  
händer det alltid nåt skoj!  
Gratis såklart!

TRÄDGÅRDSULL
Ta en titt i orangeriträdgården.  
Där pågår just nu ett projekt med 
att täcka odlingar med ull.

TIPSRUNDA
Föreningen Ull i Uppland utmanar 
både vuxna och barn med en klurig 
tipsrunda.

PROJEKT VÄVSTOL
Kika in i Grävlingsprodukters monter 
och se vad man kan göra med vävsto-
lar som annars skulle kastats. 
Spännande!

15 RANDHUVEN
I herrgårdsdasset visar Häverö 
vävare hur de har inspirerats av 
Häverödräkten till nya vävar.

SPINN LÅNGT OCH FORT
Både fredag och lördag utmanar vi 
8 spinnare i att spinna den längsta 
tråden under fem minuter. Anmälan 
på plats.

Utöver allt detta kan du se tryck på 
skinn, lappa och laga, tovning i stor-
format och mycket, mycket mer...

–AKTIVITETER– 
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–AKTIVITETER– 

GISSA ULLEN
Utanför herrgården, vid entrén, står 
några annorlunda får med ull från 
olika svenska fårraser. Gå runt och 
kika på ullen - vilken fårras? Facit 
finns i Info-tältet

ENTRÉBILJETT= LOTT
Alla får en lott i entrén, även barn, 
som går in gratis.  Kolla om du 
vunnit i Info-tältet!

KASTA PRICK
Tävla mot familj och kompisar- 
vem får högst poäng i att pricka 
fåret med garnnystanen?

–AKTIVITETER– 

–ÖVRIGT– 

PÅ HERGÅRDSOMRÅDET FINNS MER ATT SE:
Sadelmakarlängan- galleri och butik. Katarina Brieditis ställer ut i galleriet.
Ånghammaren- Crossroads, 6 japanska utställare
Qeptas Antik- Antikt, konst, retro, vintage
Byggnadsvårdsbutik
Brukssmederna i klensmedjan

ÄTA/FIKA
Stallkaféet - Fika, smörgåsar, pajer mm
Värdshuset  Gammeltammen 
Österby hembageri - finaste fikat

KONTAKT OCH MER INFO:
www.upplandsmuseet.se
Marie Fagerlind 018-16 91 70
ullmarknad@upplandsmuseet.se

VI TACKAR
Daglig verksamhet, 
Östhammars kommun, 
för flaggspelet utanför 
herrgården

Österby spelmän, för 
underhållning under 
fredagen

Mattssons lamm, för ull 
till orangeriet
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–SKISS  ÖVER STALLBACKEN– 


