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HANTVERK. DESIGN. DELIKATESSER.

En plats för kreativt hantverk!
3-6 december på Kistamässan

www.julhantverk.se

Massor 
av utställare 

med allt för dig 
som vill skapa 

själv!

SYFESTIVAL - kom till mässan för 
kreativa sinnen

25-27 september, Åhaga, Borås
9-11 oktober, Kistamässan

Två 
härliga 

mässor i höst! 

Missa inte 

premiären i 

Borås.

Fredag-lördag 10.00-18.00, söndag 10.00-17.00
Läs mer om alla workshops och utställare på www.syfestivalen.se

Syfestivalen är mässan för alla som vill skapa själva. Här handlar 
du garner, tyger, maskiner, tillbehör, stämplar, pärlor och mycket 
mer. Passa på att delta i någon av alla våra workshops. Program 
och utställarförteckning finner du på vår hemsida.

Välkommen till mässan för kreativa sinnen!

Tävla 
på hemsidan 

och vinn 
biljetter!

ett arrangemang av:

elisabet hasselberg olsson ”stilla landskap” 6
på tapeten:  9 
märta måås-fjetterström jubilerar
och årets konstverk

tema kyrkotextil:
margareta ridderstedt 10 
textil skrud i svenska kyrkor

åsa martinsson och martin eriksson 14 
mässhakens form och färg

med anor över seklen, licium och hv licium 16

anrik ateljé i nya händer 17 

birgitta nordström 18
omsorg om levande och döda

ulla parkdal 20
vävar med eget textilt språk

karin jönsson och gunvor johansson 22
kyrkotextil i nära samarbete

nya textilier i trönö kyrka 24
bårtäcke av pasi välimaa 26
hur mår de kyrkliga textilierna? 27

textila skatter räddas till eftervärlden 29
 
britt-marie j glyssbos kyrkotextil  32

dubbelväv i dubbel funktion 33
textila tankar: gunilla lagerbielke 54
ny storhetstid för marimekko 55

 
på tapeten  9, 58
resumé   58
bokdisken  59 
beställningar  65
utställningar  66

English edition: 

Great Britain: Fibrecrafts, Tel: 01483 565800. Fax: 01483 565807   
 www.fibrecrafts.com, e-mail: sales@fibrecrafts.com 

Australia: Glenora Weaving & Wool, Tel/Fax: 0242 340422    
 www.glenoraweaving.com.au, e-mail: Christine@GlenoraWeaving.com.au 

Canada: Camilla Valley Farm Weavers´ Supply, Tel: (519) 941-0736 
 Fax: (519) 941-0804, www.camillavalleyfarm.com 
 e-mail: nmanners@camillavalleyfarm.com 

Swedish edition with Japanese translation:  

Japan: Kazu Textile, Tel: (813)3818-8817. Fax: (813) 3818-8819    
 www.kazutextile.jp, e-mail: info@kazutextile.jp

Innehåll 3/09
artiklar

beskrivningar

sid 6    Elisabet Hasselberg Olsson, detalj av ”Ljus” 2005
sid 10 Kyrkotextil, Margareta Ridderstedt:  
 Rölakansmatta till Engelbrekts kyrka, Stockholm 1914 
 formgivning Märta Måås-Fjetterström, vävd på Svensk Hemslöjd
sid 22 Kyrkotextil: Gunvor Johansson och Karin Jönsson

malou andersson, dubbelväv: i love eco  36  
vävar i dubbelväv  38
tabletter i stramalj 39
mattor i trasor, lin och ull 40 
bolster ”randgräs” 41
handduk från värö backa 42
drälldukar i samma varp 43
vävar med pappersgarn 44
ett vävmönster hittar hem 45
opphämtadrätt från brånalt 46 
plockad diversified plain weave  48
ullacarin lundh: 50 
spansk spets i två kvaliteter

winnie poulsen:  52
att göra det handvävda handvävt

ny stickboksklassiker/sticka en vante 56 

Swedish edition with German translation:  

Bundesrepublik Deutschland: Karin Meyer, Swedenform 
 Tel: (0049)7304-919137. Fax: 7304-919138. www.swedenform.de 
 e-mail: swedenform@t-online.de  

Schweiz: Zürcher Stalder AG, Tel: 034-4484242. Fax: 034-4484243 
 www.zsag.ch, e-mail: zsag@zsag.ch 

Swedish or English edition with Dutch translation:  

The Netherlands: Venne-Colcoton Unikat, Tel: (0031)45 575 45 57    
 Fax: (0031)45 562 03 35. www.vennecolcoton.com  
 e-mail: info@vennecolcoton.com
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