
Ullmarknad i Österbybruk 2019

ULLMARKNAD i Österbybruk 2019, utställare
Företag Presentation På marknaden webadress
 CJP stickar och fixar Tovade, broderade vantar i ull, 2-färgade vantar i ull och 

sockar
Varma vantar och sockar i ull för frusna 
händer och fötter

AnitaYarn.com Jag heter Anita och skapar mönster för handstickning. 
Jag  låter spinna lokalproducerade garner i till exempel 
lammull, alpacka-ull och min egen angora-ull.

Lokalproducerat garn och ull, stick-kit, 
projektpåsar och annat som gör en 
stickare glad!

AnitaYarn.com

Atelje Huskroken Handfärgarade ullgarner av svensk ull samt andra fibrer 
som bomull, lin o silke. Många av beskrivningarna till 
stickat o virkat har inspirerats av gamla tekniker.

Handfärgade, Bra miljöval märkta 
ullgarner, beskrivningar, böcker.

huskroken.se

Atelje Lammet Hos Ateljé Lammet på Ängs finner du hantverk av god 
kvalitet. Handsydda nallar, unika kuddar, tofflor, vantar 
mm. Garn och skinn från gårdens finullsbesättning samt 
svart och brun råull. Materialsatser och sybehör för 
skinnsömnad. Kursverksamhet

Handsydda nallar, kuddar, tofflor mm. 
Garn, skinn och råull. Materialsatser.

ateljelammet.se

By Mårs AB Ullplagg såsom jackor, västar och kjolar i kokt ull. En 
kvinnlig och tuff kollektion. Vi syr även ponchos o sjalar i 
fina Gotlands mönster. Allt syr vi på Gotland.

Ponchos och sjalar i Gotlandsmönster. 
En kvinnlig kollektion med jackor, västar 
och kjolar.

bymarsab.se

CIRCO Vi säljer ost och delikatesser. Har en butik på Ljusterö Ost och Mest fårostar.samt goda 
tillbehör till ostarna

FB/Insta: Formaggio Circo

Comfrey Stickade modeller, växtfärgningsprover, alpackaull Stickat, ullgarner, växtfärgningsmaterial, 
tovat

comfrey.se

Framgården Värmlandfår i ekologisk produktion. Vi tar tillvara på allt 
våra får ger, kött, skinn, höst och vårull. Skinnen bereds i 
full längd eller 35mm. Höstullen blir garn i sex underbara 
naturliga färger och vårullen är fin att tova av

Vi säljer skinn, garn, stickat, virkat och 
tovat från våra ekologiskt uppfödda 
värmlandsfår. Köttlådor går att boka.

framgarden.net
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Föreningen Kulturlandskaparna Vi arbetar med ull- och skinn från får. De är från vår egen 
småskaliga besättning. Kursverksamhet för barn och 
vuxna.

Du får prova på att spinna på slända. Vi 
säljer obehandlad ull och produkter av 
ull och skinn. Ställ gärna mycket frågor!

kulturlandskaparna.se

GarnGalleriet GarnGalleriet säljer handplockade garner av rena 
naturmaterial och de flesta är av ull.

Vackra garner för stickning av hög 
kvalitet

garngalleriet.se

Gotlands spinneri ek för Tillverkar garn och kardflor av i huvudsak gotlandsfårets 
ull. Ullen produceras på gotländska gårdar. En gotländsk 
närproducerad produkt.

Garn, gråtoner och färgat, stickmönster 
och kardflor.

gotlandsspinneri.se

Gotlandsfårföreningen  I Gotlandsfårsföreningen samlas uppfödare och 
gotlandsfårsvänner för att tillsammans tillvarata och 
utveckla vår ras. Rasföreningen ansvarar, under Svenska 
Fåravelsförbundets paraply, för stambok med 
härstamningsregistrering av alla rasrena gotlandsfår.

I Gotlandsfårsföreningen samlas 
uppfödare och gotlandsfårsvänner för 
att tillsammans tillvarata och utveckla 
vår ras, Sveriges vanligaste

silverlock.se

Grävlings naturprodukter Småskalig tillverkning och försäljning av lädersmorning, 
kådsalva, tjärsalva, tjärljus, tjärtvål, honungsljus, 
hornslöjd, smycken, nautica och mycket mera. Vi vill 
hålla gamla tekniker och traditioner vid liv samt i största 
möjliga mån arbeta på ett hållbart vis. Endast naturliga 
råvaror, gärna sådant man kan hitta i skog och mark, 
t.ex. kåda, horn och ben. All tillverkning sker hemma hos 
oss på Gräsö i Roslagen.

Tjärljus, salvor, tvål, lädersmorning, 
textilredskap mm

gravlingsnaturprodukter.se

Gudruns Ullbod Försäljning av spinnrockar, vävstolar och tillbehör, ull och 
garn.

Spinnrockar,sländor, kardmaskiner, 
vävstolar, tillbehör, ull, garn, kardflor 
och materialsatser.

gudrunsullbod.com

Gåvastbogård Ekologisk fårgård i Lövstabruk med förädling av finull och 
ryaull. Färgning, kardning av ull o garn.

Rå ull, färgad ull o kardflor, finull och rya 
skinn, filtnålar, tovningssåpa. Provapå 
tova kitt.

gavastbogard.se

Hargshamns Folkets hus FolketsHus föreningen är liten men aktiv förening i 
Hargshamn. Föreningen ordnar olika typer av 
arrangemang , t.ex. teater-, konsert-,danskvällar, 
utställningar, modevisningar mm

Folketshus föreningen kommer att göra 
en större tredimensionell tovning som 
ska smycka Folkets hus i Hargshamn.

hargshamn.nu
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Harry Hedgren AB Grossiströrelse inom skinn och textil. Vi har även en 
webbshop, där hittar ni de flesta artiklarna i vårt 
sortiment.

Vadmal i olika tjocklekar, stort 
färgutbud. Lammnappa i många färger 
och utföranden.

harryhedgren.se

HB Lyckhem Ull och pälshantverk från Väddö. Driver ett minispinneri 
och syr västar och diverse produkter av våra lammskinn. 
Fårbesättning med bland annat gotlands/pälsfår.

Ull- och pälsskinn från familjens får. 
Egensydda produkter som västar, 
mössor för barn och vuxna, pannband, 
muddar, långhåriga pälssjalar, leksaker, 
Väddönallen och Vikhästen, i mjuka 
tvättbara lammskinn. Även sydda 
hundar, katter och lamm samt llfodrade 
vantar i lammnappa/mocka, hela fällar. 
Handspunnet garn.

FB: Skinnhantverk

HeMa design Gotlandfår och svarta ryafår, egen uppfödning. Syr i och 
trycker på skinn. Stickar, nålbinder och krokar i svensk 
ull, använder även utländsk ull. Har handtverksbutiken 
Trångt och Trevligt i Gamla stan, Stockholm. Allt 
egentillverkat.

Säljer fårskinn, gotland och svart rya från 
egen uppfödning. Syr i skinn, kuddar, 
muddar mm. Trycker på skinn. Stickat, 
nålbundet och krokat.

FB: HeMa design

Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län Arrangör Ullmarknad Arrangör upplandsmuseet.se/hemslojd
Holger och Siv Bergman Handgjorda redskap och knappar i trä Handgjorda textila redskap, sländor, 

ullkammar, påtdockor, knappar och 
trasmattor

Häverö vävare Vi är en vävstuga i Hallstavik med 15 medlemmar. Vi 
jobbar mycket med teman och utställningar. Senast har 
vi jobbat med att tolka  vår vackra folkdräkt, 
Häverödräkten, på vårt eget sätt. Vi samarbetar också 
med Riksvävarna och Östhammars slöjdklubb 
provapåvävning för barn och vuxna

Utställningen "15 randhuven - 
Häverödräkten inspirerar". I samband 
med denna tänker vi ha en liten vävstol 
med. En "Häveröväv" i, provapåväven. 

Josefssons café Kravmärkt glass, kaffe, smörgåsar Ekologisk glass från Kalasglass, 
smörgåsar

FB: josefssonscafe

Kambo Gård Kambo gård är ett landbruksföretag I år har vi tänkt sälja lammkorv och rökt 
lammkött också.

kambogard.se
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Karby Trädgård Liten fårbesättning med svarta, vita, grå och bruna 
lockiga får på mindre gård utanför Rasbo finns även 
bärodling med självplock (blåbärstry, saskatoon, körsbär 
och havtorn)

Lamm- och fårskinn, lammboor, eget 
lammullsgarn, stickade mössor mm

karbytradgard.se

Klövsjöfår/Holewas levande verkstad Jag jobbar för att bevara rasen klövsjöfår, är med i 
Elitlamm och fåren i genbank.  På min gård sker ingen 
slakt, därför kallar jag garnet och ullen för ” lycklig ull”. 
Jag tillverkar garn (handspunnet) samt tovar 
hundleksaker ( extra tålig hårt tovad boll) Sittdynor med 
nåltovade mönster, vantar med brodyr på, veganfällar, 
ull i mån av tillgång.

Prova på nåltovningsbrodyr på 
färdigtovade bollar. Vid mitt stånd 
50kr/boll +1nål. Du kan komma när du 
vill och sitta hur länge du vill. 
Välkommen

FB: Camilla holewas konst

L & M Mats tillverkar tesvaggor, ullkammar, stöddagsländor, 
turkiska sländor, nålar till nålbindning samt trä och horn 
knappar. Lesley kammar ull, spinner, stickar och gör 
fodral till nålbindningsnålar.

Tesvagga, ullkammar, stöddasländor, 
turkiska sländor, nålar till nålbindning, 
kardflor, sockblanks, 
sockstickningsmaskin som besökarna får 
prova att sticka på.

Labbo Litet jordbruk med olika djurslag bland annat gotlandsfår 
som ger vackra skinn och ull. Vi spinner ullen lokalt och 
färgar själv hemma på gården. Handsyr av fårskinn ex. 
handskar,boor,sittdynor,handledsvärmare, virkadeirkar 
sjalar mm. Labbo gård har en liten gårdsbutik nära 
Österbybruk.

Vackra får och lammskinn, 
ullgarn,handsytt 
skinnhantverk,ull,virkade sjalar av eget 
ullgarn.fårskinnsbitar,fårskinns 
sulor,sittdynor,m.m

ladang.se

Lammskinnsprodukter Lammskinnsprodukter av gårdens gotlandslamm Lammskinn,tofflor, vantar,kuddar m.m

Laxtösen Laxtösens goda tunnbrödsrullar,med lax och skaldjur Tunnbrödsrulle med skagenröra, 
handskalade räkor, kräftstjärtar, eller 
varmrökt lax. Ekologisk must,kaffe & the

FB: Laxtosen

LW Skärgårdsjordbruk Skärgårdslantbruk i den uppländska skärgården, med 
allmogefåren- roslagsfår, svärdsjöfår och tabacktorpsfår, 
har även bohusfår. Säljer kött, ull och skinn.

Främst ull och fårskinn från mina 
allmogefår.

FB: gladaskargardsfar
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Sala Laser #allakansyiläder! Materialsatser med färdiga hål för söm 
gör det enkelt att sy i läder för hand. Läder från Tärnsjö 
garveri. Börsar, fodral, väskor och handtag i olika 
modeller och färger som ger dig möjlighet att kombinera 
lädret med eget skapande, t. ex. ett yllebroderi.

Materialsatser med hål för söm, enkelt 
att sy för hand. Börsar, väskor och 
handtag

clurigt.se

Sjökärrets Ekogård Ett småskaligt KRAV-certifierat lantbruk mellan Hallstavik 
och Uppsala. Vi är en fårgård med jämtlandsfår, som är 
Sveriges nyaste fårras med inkorsad merino för att få 
mjuk och finfibrig ull, och gotlandsfår för de fina skinnens 
kull. Vi bevarar också gamla lantraser som rödkullor och 
gotlandshöns.

Otvättad råull, garn, kardflor, 
lammskinn, hemstickat

sjokarret.se

Skinn&Ull Skinn-och ullprodukter från egna får Råull, kardflor och kardband samt garner 
av gotlands-, klövsjö- och finull.

Slöjdhåller Webbsidan Slöjdhåller vill inspirera dig att använda enkla 
redskap, energisnåla tekniker och återanvända naturliga 
material. Slöjdhåller drivs av Sveriges 
hemslöjdskonsulenter.

Öppen workshop med laga, stoppa eller 
dekorera ditt ylleplagg som behöver få 
ett längre liv.

slojdhaller.se

Slöjdklubben Marka  Slöjdklubben håller till på en gård i byn Marka, 
Östhammar, där vi har en slöjdklubbstuga som tar emot 
barn under termimnerna.

Vi kommer att slöjda med ull med alla 
barn som vill.

Solkustens spinnverkstad Spinneri som  bara använder svensk ull och hela 
tillverkningen sker hos oss i Roslagen. Vi köper in ullen 
direkt från fårägare runt om i landet. Sedan sorterar, 
tvättar, kardar och spinner vi ullen till färdigt garn att 
sticka eller väva av.

Naturfärgade ullgarner för stickning och 
vävning, materialsatser, stickor och 
kardad ull.

solkustens-spinnverkstad.com

Spångmurs Vi förmedlar kunskaper om gamla, främst textila 
tekniker. Vi säljer materialsatser för bandvävning och gör 
workshops.

Materialsatser, redskap, material, häften 
för bandvävning och broderi. 
Nålbindning, stickning

spangmurs.se

Stenhammar får Stenhammar får i Knutby, Uppland och är KRAV 
certifierade. Leicester och gotlandsfår. Försäljning av 
livdjur, lammskinn, lammkött, ullgarn, ull och 
ullhantverk.

Lammskinn, garn, ull och ullhantverk gunillaforssell.se

2019-06-18



Ullmarknad i Österbybruk 2019

Stenringen Gård Stenringen är den lilla gården med gutefår, bin och 
odlingar, där hantverket hämtar inspiration från den 
folkliga konsten. Ull från samojed.

Brickbandsvävda band i spännande 
färger, gör det själv- kit samt grannlåt till 
din slöjd.

Sticka - Sveriges stickförening Föreningen Sticka! – Sveriges stickförening som är 
rikstäckande, är en ideell förening. Föreningens syfte är: 
att värna stickning, virkning och andra liknande 
garnteknikers tradition, mönster och teknik att främja 
och inspirera till utveckling inom nämnda tekniker att 
förmedla kontakter, främst inom Sverige men även 
utanför landets gränser

Tala för stickning och andra 
garntekniker. Hålla workshops

sticka.org

Stickaut Webbaserad garnbutik som säljer kvalitetsgarner från 
främst norska Rauma och danska Isager. Vi säljer också 
naturfärgade ullgarner från Stockholms skärgård

Främst naturfärgade garner, rauma finull 
samt ull och alpacka från Isager

stickaut.se

Stockholm Uppsala Fåravelsförening Stockholm Uppsala Fåravelsförening är en lokal 
distriksförening till Svenska Fåravelsförbundet.

Vi kommer att ha information om 
fårhållning och olika fårraser i Sverige 
samt föredrag "Att starta med får".

faravelsforbundet.se/stockholm-
uppsala-faravelsforening/

Studieförbundet vuxenskolan Arrangör Ullmarknad Arrangör sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/

Stygnen Emma Ihl med förestaget Stygnen sysslar med broderi på 
ylle. Kurser, material och tillverkning av broderikit

Broderikit, vadmal, yllegarn, pärlor, 
paljetter. 

stygnen.se

Sunds lantbruk Vi är ett familjejordbruk med får av raserna leicester, 
pälsfår och finull. Har en liten gårdsbutik där vi förutom 
skinn och ull säljer kött och korv från gårdens djur. 
Djuren betar våra naturbeten.

Skinn och skinnprodukter, garn, kardflor 
och ull.

sundslantbruk.se

Svenska finullsfårföreningen Svenska Finullsfårföreningen arbetar för att bevara rasen 
med sin silkiga,mjuka,glansiga och finfibriga ull. En bra 
hantverksull som ger mjuka och varma babyskinn.

Vi säljer obehandlad ull, färgad ull, 
ullhantverk, babyskinn, garn m m

finullsforforeningen.se

Svenska fårklipparförbundet Vi jobbar för fårnäringen i allmänhet och fårklippningen i 
synnerhet. Utbildar i klippteknik, djur- och ullhantering 
under klippning.

Information och demonstration av 
stickning

farklipparforbundet.se
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Söderby Stick och Ull Stickar och spinner i hundull, fårull, alpackaull och 
angoraull.

Stickade produkter av ull, ullgarner, 
tovade produkter

Tamme Craft AB Tamme Craft gör handgjorda träknappar och träpärlor 
som passar utmärkt tillsammans med ull!

Träknappar, träpärlor, träbroscher, 
träarmband

tamme.com

Ull i Uppland Ull i Uppland är en ideell förening som verkar för att mer 
av svensk och uppländsk ull skall tas tillvara och att öka 
kunskapen om ull. Vi arrangerar föreläsningar, kurser, 
erfarenhetsutbyten och studiebesök. Föreningen 
medlemmar intresserar sig för och arbetar med ull, skinn- 
och fårägare, hantverkare, konsumenter, 
miljöintresserade, företagare med flera.

Lotter och kassar till förmån för 
föreningen

ulliuppland.se

Ull och blandat Jag vill lyfta fram de svenska lantraserna och arbetar 
mest med den finaste av fina svenska ullfibrer i mitt 
konsthantverk. Våttovar gör jag i olika tekniker. Jag 
blandar gärna in andra fibrer, som silke, bambu, lin, 
bomull, siden mm, samt ullockar från olika fårraser.  
DESIGN - Gmeijer.

DIY-kit för våttovning med beskrivning, 
Handfärgade och naturella ullockar, 
Kardad ull i olika material och färger, 
Blandade fibrer av ull och silke, nålfilt i 
olika storlekar samt band i siden.

ulloblandat.se

Ull å Lin Gårdsbutik Försäljning av material av högsta kvalitet för stickning, 
broderi och vävning i ull. Materialsatser av tekniker för 
stickning och broderi

Garner av högsta kvalitet för stickning 
och broderi. Vävgarner till fördelaktiga 
priser. Knappar, band.

FB: Ull å Lin Gårdsbutik och café

Ullforum ekonomisk förening Ullforum! Vi spinner garn av Jämtlandsfårets mjuka ull! 
Vi tar tillvara ullen och spinner garnprodukter

Garn av jämtlandsfårets ull, knitkit till 
vantar, mössor och tröjor.

yarnsandbarns.com

Ullförmedlingen Ullförmedlingen förmedlar ull och kunskap om ull för att 
vi ska ta tillvara mer av svensk ull. Vi skapar en helt ny 
digital tjänst i höst och gör Ullpodden, Sveriges enda 
podcast som handlar bara om ull.

Om Nya Ullförmedlingen - en digital 
marknadsplats för svensk ull. 
Föreläsning.

ullformedlingen.se

Ullhelena Smygmaskvirkade ullprodukter Demonstration och försäljning av 
smygmaskvirkade vantar och övriga 
ullprodukter

Ullspinneriet i Brink Ett litet spinneri där jag gör garn från mina djur, från 
hage till härva, samt tar emot lönspinning. Gör även egna 
mönster och säljer skinn.

Garn, skinn, uppstickade ting ullspinnerietibrink.se

Ulltäcket Tillverkar täcken och kuddari 100% bomull med 
stoppning av svensk ull

Försäljning av täcken, kuddar, madrasser 
samt bältesskydd

ulltacket.se
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Ullvilja Ullvilja en ideell förening som verkar för att ta hand om 
den svenska ullen. Att utbilda för att öka ullens värde, 
klassificering och insamling

Sortering av ullfällar för att tex lämna till 
spinneri eller sälja till handspinnare

Ullvilja.se

Umprum Umprum gård ligger i Almunge utanför Uppsala. Jag 
säljer handfärgat garn, sydda skinnprodukter, broderade 
kuddar mm.

Handfärgat garn från egna får, sydda 
skinnprodukter, broderade kuddar mm.

Umprum.se

Upplands vävare Uppland-Sörmlands Vävare är en region inom 
Riksvävarna. En ideell förening för vävare och andra som 
gillar vävning

Hos oss kan du prova på att väva på olika 
sätt.

riksvav.se

Wenngrens Lillstuga och hantverk Föreningen Ryafårets Säljer ull och skinn från egna ryafår. Informerar om 
Ryafåret

Skinn, garn, tovat och lite annat från 
ryafår. Informationsmaterial för ryafåret

Västerbacken Småskaligt jordbruk där vi föder upp lamm, säljer skinn 
och garn. I textilverkstaden tillverkas kuddar, halsdukar, 
tröjor mm. med gediget hantverkskunnande och känsla 
för färg och form .

Skinn och garn från olika fårraser. 
Kuddar, väskor och halskragar.

vasterbacken.com

YP Hantverk Egendesignade och egentillverkade fårskinnsprodukter Pallar mm i fårskinn och trä yphantverk.se

Åsa Åkerström Ahlin Design AB Konsthantverkare inom keramik och textil verksam i 
Falun. Inspirationen till mitt skapande hittar jag bland 
alla härliga färger, djur och natur. Fåren är mina 
favoriter!

Handknådade får i raku, alla unika. 
Drejade muggar och skålar i 
stengodslera, dekorerade med får.

asaakerstrom.com

Österby vävstuga Öppen vävstuga för den som vill väva Lotteri försäljning av ullgarner bl.a från 
Bergå m.m.
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