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             :Här kan du sitta ner och prova olika tekniker

Företag Webbadress Utbud Presentation
Amus&Anna amusanna.se Sittdynor, grytunderlägg, kuddar och små mattor 

i vävd, flätad och tovad ull

Använder mig av ull från småskaliga spinnerier där ullens fina egenskaper 

bibehålls. Flätar mina egna ullkompinationer för att skapa mönster, väver 

och tovar. Låter ullens naturliga färgskala vara en del i formgivningen

AnitaYarn.com AnitaYarn.com Stickmönster, lokalproducerad ull och garn, 

materialpaket, projektpåsar och annat som gör 

en stickare glad!

Med utgångspunkt från stickning har jag tagit fram sköna garner från den 

ull som finns i min närhet. Garnerna är spunna i Sverige av ull från olika 

fårraser, alpackor och mina egna angorakaniner. Hos mig hittar du också 

materialpaket, projektpåsar och andra inspirerande sticktillbehör!

Ateljé Huskroken huskroken.se Handfärgade miljömärkta ullgarner, 

beskrivningar, böcker

Ateljé Huskroken har sitt ursprung på Gotland och finns idag i Järfälla med 

ateljé, garnfärgeri och butik. Här finns vackra, glansiga ullgarner från 

gotlandsfårets ull och ekologisk bomull från Peru, allt färgat med 

Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Stickcaféer, kurser och 

föreläsningar.

By Mårs AB bymarsab.se Härliga ponchos och sjalar i 

Gotlandsmönster.MADE IN GOTLAND

By MÅRS AB har sitt säte på Gotland, där även allt produceras. Vi syr 

figurnära, lite sportiga kläder för den medvetna kvinnan. Kläderna passar 

både till vardags och fest. Nu syr vi också mycket ponchos och sjalar i dom 

nya mönstren Visby Rosen och Lingonkvist . Vi är också ute mycket på 

marknader och mässor. 

COMFREY comfrey.se Angora ull växtfärgnings garn stickat tovat

Edeby Ryttargård edebyryttargard.se Ull och garn i olika kvaliteter På gården som omfattar 197Ha bedrivs jordbruk för att hålla de vackra 

markerna öppna. För detta har vi islandshästar och får.  Fåren är gutar det 

vill säga en gammal lantras där både tackor och baggar har horn. Vi har 

även vita och bruna blandrasfår. Ullen tas till vara efter klippning och av 

den tillverkas garn, kardflor, och nålfilt som vi säljer i vår gårdsbutik. Där 

säljer vi även vackra tvättbara fårskinn

Ekelund Carder / 

SpindleLady 

etsy.com/shop/SpindleLady Sländor av returflaskor. Kardflor och förgarn, 

natur och färgat. Blending boards, Allt av egen 

design. Demonstrerar kardning på 

blendingboard och spinning på slända

Värna svenska fibrer! Så vad kan jag göra? Jo, jag designar sländor av 

återvunna PET-flaskor. Sländor som passar nybörjare och vana. Jag kardar 

flor. En del i natur, andra i regnbågens alla färger. Senaste tillskottet är en 

blending board. På den kan du blanda fibrer att spinna eller tova.

Eklunda gård Handspunna garner, lamm&fårfällar, olika gör 

det själv-kit. Gårdsgarn och kardad ull. 

Eklunda gård KRAV får& lamm lammkött,ull och skinn från gården. Kontakt: 

Tullia Haglund

Får i Färg och Form Handspunna garner, lamm&fårfällar, olika gör 

det själv-kit. Gårdsgarn och kardad ull. 

Får i Färg & Form vävda bilder och bruksvaror,stickat, handspunnet 

,växtfärgat. Kontakt: Gun Hulteus

Föreningen Ryafåret ryaklubben.se Information om föreningens verksamhet

Föreningen svenska 

Finullsfår och Föreningen 

Kulturlandskaparna

finullsforeningen.se   

kulturlandskaparna.se

Information om föreningarna. Vi säljer: ull, 

ullhantverk, skinn och skinnprodukter

Kurser: Småskalig Fårskötsel. Kurs för fåraherdar. Lammklubb. 

Gärdesgårdsbyggarkurser.  Kurs i att slipa liar och slå. Försäljning i Fårens 

Hantverksbod

GarnGalleriet garngalleriet.se Garner av ull i vackra färger och av fin kvalitet att 

sticka med

GarnGalleriet är en i huvudsak en webbutik men några gånger om år ger vi 

oss ut till marknader och mässor.Vår ambition är att sälja kvalitetsgarner i 

naturmaterial, framförallt av ull. En viktig drivkraft är också att hitta garner 

som produceras på ett så miljövänligt och ekologiskt sätt som möjligt och 

att de människor och djur som är inblandade har det så bra.   GarnGalleriet 

samarbetar med duktiga designers. 

Grävlings Naturprodukter 

Gräsö HB 

gravlingsnaturprodukter.se Textilredskap i trä, horn och ben, trådslöjd, 

nålbindning, knappar, ljus, salvor med mera

Grävlings Naturprodukter Gräsö består av Janne och Martina Törnqvist. 

Företaget är vår gemensamma vision om tillvaratagande, hållbart leverne 

och återbruk. Vår målsättning är att hålla gamla tekniker och traditioner vid 

liv samt i största möjliga mån arbeta på ett hållbart vis. Vi använder oss 

enbart av 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.

Gudruns Ullbod gudrunsullbod.com Spinnrockar, vävstolar, ull, garn och tillbehör. 

Prova att väva i bordsvävstolar

Gudruns ullbod är specialinriktade på spinnrockar, vävstolar, tillbehör, ull, 

kardmaskiner ullfärger och garn.

Gunilla Anderman Demonstrerar växtfärgning

Gåvastbogård Gavastbogard.se Ekologisk handfärgat  finullsgarn, handkardad 

kardflor, tvättad ull, handfärgad ull. Tillbehör 

filtnål. Prova på nålfiltning

Ekologisk produktion med inriktning på förädling av ull, garn, skinn o kött.

Hargshamns Folkets hus hargshamn.nu Demonstrerar rulltovning i storformat - en 

ljudabsorbent för Folkets hus. I ull, såklart - det 

bästa av alla ljuddämpande material!

Harry Hedgren AB harryhedgren.se Vadmal i många färger och kvaliteer Vi är ett grossistföretag inom skinn och textil och övriga sytillbehör

http://www.amusanna.se/
http://www.anitayarn.com/
http://www.huskroken.se/
http://www.comfrey.se/
http://edebyryttargard.se/
http://www.garngalleriet.se/
http://www.gravlingsnaturprodukter.se/
http://www.gudrunsullbod.com/
http://www.harryhedgren.se/


HB Lyckhem facebook.com/skinnhantverk Ull och pälshantverk från Väddö- ull och 

pälsskinn från familjens får.  Västar, mössor för 

barn och vuxna, pannband, muddar, långhåriga 

pälssjalar och leksaker. Handspunna garner och 

stickade produkter

Ull och pälshantverk från Väddö (HB Lyckhem) Skinnen och ullen har en stor 

variation i färger och utseende. Allt från krulliga till storlockiga glansiga 

skinn, kortklippta, plädklippta eller långhåriga, enfärgade vita, grå, bruna 

eller flerfärgade. Skinnen är alltid tvättbara i 30 grader ulltvätt. Ullen kan 

vara silkesmjuk eller kraftig och slitstark.. Bilder och information finns på 

www.facebook.com/skinnhantverk och på en länk på www.avatara.se

Helena Löfgren Visar smygmaskvirkning. Försäljning garnkit och 

ullprodukter. Du får prova på att smygmaskvirka.

Helsingen häst och hav www.helsingen.nu Tryckta fårskinn. Ull från Leicester/gotlandsfår Skinnförsäljning  

På gården finns får av raserna 

pälsfår/Leicester. De ger fin ull och fina skinn. 

Jag trycker med albarksavkok på köttsidan. Tryckstockarna har gamla 

hedniska symboler och tryck var vanliga på sängfällar i Norge förr. 

Hemadesign FB HeMa Design Gotlansskinn & Svarta Ryaskinn, sydda saker av 

skinn, stickat, nålbundet. Allt från egen gård och 

handgjort.

Fårägare i norra uppland med Gotlandsfår som bas. Jobbar mycket med 

avel. Syr, stickar och nålbinder i ull, mestadels svensk

Hemslöjdskonsulenterna på 

Upplandsmuseet

www.upplandsmuseet.se         

/hemslöjd

I vårt tält kan du prova på att tälja och spinna. 

Handledare finns på plats

Arrangör av Ullmarknaden

Holewas levande verkstad Camilla Holewas Konst på facebook Tovade handbollar,vantar med broderi,ull från 

klövsjöfåret

Jag har ett litet antal får ( 7 tackor) av ullen försöker jag göra så mycket jag 

kan. Jag jobbar med att bevara rasen

Holger och Siv Bergman Textila redskap i trä Holger och Siv bor i Almunge och använder den egna skogen som 

materialresurs.

Hemslöjdsförbundet i 

Uppsala län

Information om Hemslöjdsförbundet Vi kommer att ha informationsmaterial, visa någon enkel slöjd och prata 

slöjd med besökarna

Kambo Gård kambogard.se Vegetabilgarvade (även några tvättbara) grå och 

vita lockiga lammskinn, från gotlands- och 

leicesterfår.

Lammullsgarn av finull-, leicester- och 

gotlandsfår. Lammull -gotlandsfår med långa 

lockar och underull samt långa tvättade lockar av 

leicester- och gotlandsfår.

Kambo Gård i Björklinge är en ekologisk (KRAV-certifierad) gård med 

naturbetesbaserad uppfödning av lamm och nöt. Vår avelsbesättning av 

leicester- och gotlandsfår ger lockiga grå och vita lammskinn, garn, ull och 

ett mört och läckert lammkött. Våra kor ger, utöver ett smakrikt 

naturbeteskött, fina hudar som garvas vegetabiliskt vid Tärnsjö garveri.  Av 

hudarna tillverkas väskor i Uppsala, som också finns till salu på marknaden.

Klarssons burgare klarssons.se Hamburgare och läsk Vi har alltid nybakat bröd och färska råvaror, vi använder oss enbart av 

ekologiskt närproducerat kött. Vi driver ett småskaligt lantbruk i örbyhus 

.Där vi försöker ta rätt på så mycket som möjligt från våra gotlandsfår.går 

bra att besöka oss på gården för att titta i vår gårdsbutik där vi har alla våra 

produkter.  På gården finns även kor och höns,kaniner.

Labbo gård ladang.se Fårskinn och lammskinn. Skinnhantverk, ull och 

ullgarn i vackra färger.

Vi driver ett småskaligt lantbruk i örbyhus .Där vi försöker ta rätt på så 

mycket som möjligt från våra gotlandsfår.går bra att besöka oss på gården 

för att titta i vår gårdsbutik där vi har alla våra produkter.  

Lammskinnsprodukter facebook.com/  vastergarden1842.se Lammskinnsprodukter Tillverkar produkter av gårdens pälsskinn

Lappjäntans syateljé Handvävda tyger sydda västar ullbroderi på 

väskor. 

Förutom att Lappjäntans syatelje gör allt inom sömnad och lagning, ändring 

av kläder. Så väver jag tyger i ull som sen bearbetas i tvättmaskin eller en 

vadmalstamp. Tygerna blir till västar och väskor mässor med broderier på. 

Jag har ochså kurser i olika handarbets tekniker ex. gaffelvirkning, krokning, 

nålbindning, ullbroderi. Kontakt: Margita Thörnström

Lesley och Mats Carlsson Vi erbjuder presentation av Woolpicker/ 

Tesvagga-färdigbyggt, byggasjälv paket med allt 

material och ritning till tesvaggan.Ullkammar 

med station…turkiska och stödda 

sländor..handspunna garner

Visar hur ullen tesas, kammas och spinns. Demonstrerar 

sockstickningsmaskinen "Favorit" samt en repslagningsmaskin

Lw- skärgårdsbruk Skinn och ull från allmogefår Skärgårdsbonde med allmogefår som betar öar  och  skär i kurstbandet. 

Säljer en del skinn och ull. Samt köttlådor. Engagerad i föreningen svenska 

allmogefår

PTR Lax & Skaldjursrullar 

AB 

Tunnbrödsrullar med lax och skaldjur, kaffe/THE, 

fikabröd/ munkar, dricka

Laxtösen är ett litet familjeföretag. Vi kör nu vår tredje säsong, och står bla 

på Skansen, idrottsevenemang och delikatessmässor.

Ruth & Randi - smycken och 

accessoarer

Ruthochrandi.se Smycken och accessoarer i tovad ull och silver

Sjökärrets ekogård sjokarret.se Vi säljer råull, garn och skinn från gården. Även 

handstickat av garn från våra jämtlandsfår mm.

Vi är ett småskaligt lantbruk mellan Hallstavik och Uppsala. Vår djurhållning 

och växtodling är KRAV-certifierad. Vi har en besättning jämtlandsfår och 

gotlandsfår, några kor, hästar och höns.

Skinn&Ull Se mejerietramby.se för mer 

information om Skinn&Ull

Fårull från olika raser och i olika former, råull, 

tvättad/otvättad, kardflor/band och garn samt 

lammskinn

Vi som säljer ull här i Österbybruk är Brita Åberg, Skinn&Ull i Veckholm och 

Inger Larsson, Folsberga Mjölkgård i Vallby, Enköping.

Slöjdklubben Slöjd och väv för barn, dropin Slöjdklubben i Marka utanför Östhammar drivs av Anna Ström och Maria 

Annögård

http://www.facebook.com/skinnhantverk
http://www.helsingen.nu/
http://www.sjokarret.se/


Solkustens spinnverkstad solkustens-spinnverkstad.com Naturfärgade garner av finaste svensk ull 

tillverkade i roslagen

Vi är ett litet spinneri med stort intresse för ull. Vi använder bara ull från 

svenska gårdar och hela tillverkningen sker hos oss i Roslagen. Vi har garner 

av mjukaste Jämtlandsull och rustika glansiga garner av finaste Gotlands 

och Leicesterull.

Spirea Tovat o nunotovat; schalar, väskor, smycken 

mm. Handspunnet garn

Tovade ting, schalar, halsdukar, handledsvärmare, halsband, armband, 

väskor mm. Handspunnet garn från egna får

Spångmurs spangmurs.se Allt för bandvävning samt material till broderi 

och nålbindning. I mån av tid får du prova att 

väva band med brickor och bandgrind. Ingen 

avgift

Spångmurs arbetar främst med kurser, föredrag och workshops runt gamla 

slöjdtekniker med enkla redskap. Vi tar tillvara på vårt kulturarv och för det 

vidare. Naturmaterial, gamla och nya tekniker blandas.

Stenhammar Får gunillaforssell.se Skinn, garn, ull och stickade produkter från 

Leicester och Gotlandsfår.

Stenhammar Får finns i Knutby, Uppland. På gården finns Leicester och 

Gotlandsfår.

Stiftelsen Upplandsmuseet upplandsmuseet.se Info om utställningar och verksamhet Arrangör av marknaden

Studieförbundet 

Vuxenskolan

sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan Presenterar höstens kursutbud Administerar Ullmarknadens  och höstens kurser hos 

hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet

Stäkets Hantverk & Design staketshantverk.com Handfärgade garner och tillbehör till olika 

garntekniker. Demonstration av kallfärgning.

Stäkets Hantverk & Design  säljer handfärgade garner av härliga 

naturfibrer. Vi har också stickor, virk- och kroknålar samt praktiska tillbehör 

till garntekniker och kallfärger. Demo i montern. Instagram: evaistaket

Stockholm Uppsala 

Fåravelsförening

faravelsforbundet.se/ stockholm-

uppsala-faravelsforening/

Info om föreningen 

Söderby Stick och ull Stickade tovade produkter Spinner och stickar av hundull och fårull. Kontakt: Ingegerd Fredriksson

Sunds Lantbruk Facebook: sundslantbruk Skinn, garn och ullhantverk Vi som driver Sunds lantbruk heter Per-Erik & Yvonne Bennbom. På gården 

finns lammproduktion och vi odlar allt foder själva. Vi har en gårdsbutik där 

vi säljer kött och korv av lamm, skinn, garn och hantverk @sundslantbruk

Tamme Craft AB tamme.com Träknappar & träpärlor, produkter av trä Vi säljer bl.a handgjorda knappar, pärlor och broscher av trä. Träslagen är 

mestadels ek, äpple och en och de är både miljö- & allergivänliga. Passar 

utmärkt med andra naturmaterial som ull tex.

Tant Kofta tantkofta.se Handfärgade garner av bästa kvalitet, 

materialpaket till sockor och finfina knappar

Jag är en tant i skogen som färgar garn, erbjuder fina stickade modeller som 

jag gör tillsammans med samarbetspartners så som Erika Åberg, Tantulltuss 

och Evelina Roos. Dessutom har jag massor av fina vintageknappar att 

erbjuda.

Ull & blandat ulloblandat.se Tovade produkter, olika ullkit för DIY med 

tovnings-beskrivning, kardad ull, färgade 

ullockar, mullbärssilke

Jag arbetar i olika tovningstekniker, blandar gärna in andra fibrer som silke, 

bambu, lin, bomull, siden samt ullockar. Jag färgar alla ullockar och siden till 

mina arbeten. Under sommaren tillbringar jag min tid på Tadinge med 

färgning och tovning, samt sköter om den sommaröppna gårdsbutiken. 

TOVNINGSKURSER håller jag i Västerås under helger och i ateljén på 

Tadinge under sommaren. Besök gärna mitt Instagram konto: ulloblandat 

eller min Facebooksida: ull & blandat

Ull  i Uppland ulliuppland.se  Säljer  lotter och delar ut lappar till en tipsrunda 

för både vuxna och barn med väldigt fina vinster.

 Ull i Uppland är en ideell förening som verkar för tillvaratagande av den 

värdefulla resursen ull. "Ökad kunskap om ull möjliggör ökade 

användningsområden. Det vill vi främja genom tex kurser, föreläsningar, 

studiebesök eller seminarier.

Ull å Lin Gårdsbutik Facebook: Ull å Lin Gårdsbutik Stickat och virkat i egen design, materialsatser, 

garner för stickning, broderi och vävning.

Ull å Lin Gårdsbutik har funnits i över 25 år och ligger på en gård i Sorunda. 

Där finns hantverksbutik med främst textila material i hög kvalitet  , men 

även andra utvalda produkter av hög kvalitet. På gården odlas grönsaker 

som sedan förädlas och säljs i mathantverksbutiken. På sommaren finns ett 

sommarcafé med hembakt.

Ullspinneriet Brinkhantverk brinkhantverk.se Garner från mina egna djur, merinokorsade får 

och alpackor. Kardflor. Skinn. Egen design

Det lilla ullspinneriet. Från hage till härva. Garner från de merinokorsade 

fåren och alpackorna på gården, kardad ull och skinn. Egen design.

UllTing ullting.se Kuddar, väskor, lampskärmar och vaser. UllTing tovar bruksföremål i svensk ull. Ullen ger mig möjlighet att skapa 

tunna skira lampskärmar till kraftiga slitstarka väskor. Tova i den 

naturfärgade och den färgade ullen ger underbara kombinationer. Mina 

alster kan du se på www.ullting.se

Ulltäcket ulltacket@outlook.com Täcken, Kuddar och Bäddmadrasser samt 

Bältesskydd

Jag syr täcken, kuddar och bäddmadrasser  med en stoppning av svensk ull

Umprum Umprum.se Skinn, sydda skinngrejer, yllebroderi, handfärgat 

garn

Umprum gård ligger i Almunge utanför Uppsala. Jag syr skinn, broderar 

grannlåtsbroderier på vadmal, färgar garn.

Uppland - Sörmlands 

Vävare

riksvav.se/uppland_sormland Info om föreningen och vävningen. Prova på att 

väva. 

Föreningen Uppland - Sörmland Vävare är en region inom föreningen 

Riksvävarna

Upplands  vallhundsklubb http://sulvk.org/ Visar fårvallning lö kl. 11.00 och sö kl. 16.00

Wenngrens Lillstuga och 

Hantverk 

Skinn från ryafåret, ull och garn från ryafåret och 

andra produkter från fåret.

Carina Wenngren är fårbonde med ryafår för avel och produktion. Förädlar 

skinn och ull till olika produkter. 

Västerbacken vasterbacken.com Ull, garn och skinn. Stickat och vävt Västerbacken är ett familjejordbruk med lammuppfldning. Vi har 

Gotlandsfår , Leicester och jämtlandskorsningar. Jag stickat och väver och 

syr skinn.

YP Hantverk yphantverk.se Fårskinnsprodukter såsom pallar, leksaker mm Egendesignade och tillverkade produkter i fårskinn och trä såsom pallar, 

leksaker, gosedjur samt virkade halsband och ponchos

Åsa Åkerström Design AB asaakerstrom.com Handknådade får i raku, alla unika. Drejade 

muggar, skålar och tekannor i stengods, allt med 

fårmotiv.

Konsthantverk inom keramik och vävning. Naturen är det som oftast ger 

mig inspiration till mitt skapande, både i keramikverkstaden och vid 

vävstolen. Jag jobbar en hel del med raku, en teknik som fascinerar mig, att 

inte kunna styra slutresultatet, att bli överraskad!

Österby Vävstuga Vävgarner i ull ,tombola med vinster från 

vävstugan

Vävstugeförening öppen för alla. Vävstugan är öppen under marknaden, 

ligger strax intill  marknadsområdet.
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