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Utställning: Vi sätter ljuset på...

15 november – 12 december 2021

SSttiicckkaatt  ttiillll  vvaarrddaaggss  mmeedd  EErriikkaa  ÅÅbbeerrgg
Erika Åberg är verksam som föreläsare, kursledare och inte minst 
författare. Sedan några år tillbaka arbetar hon primärt med 
stickning och olika ingångar till den; alltifrån färg, form och 
formgivning till historia, tradition, teknik och material. Sedan 2014 
bor hon på Gotland och både havet, vädret och traditionen finner 
sin väg in i stickningen.

Så här ser hon på stickningen i vardagen: ”Vardagen finns det 
mest av. Den är egentligen det finaste som finns – alla dagarna 
som är livet. Jag tror att den som har möjlighet att njuta av 
vardagen – det lilla och det stora – är en lycklig människa. För 
mig är det handgjorda, och inte minst mina stickade plagg, en 
stor del av detta. Att själv kunna välja vilka material jag vill klä 
mig i, att tillverka ett plagg som jag vet passar min kropp och 
som jag tycker om."

• FFrreeddaagg  1100  ddeecceemmbbeerr  FFÖÖRREEDDRRAAGG
• LLöörrddaagg--ssöönnddaagg  1111--1122  ddeecceemmbbeerr  KKUURRSS

Utställningen är öppen när det är aktiviteter i Hemslöjdens Hus. 
Kontakta utvecklarna på telefon 010-242 59 95, 010-242 59 96,  
010-242 59 97 eller e-post hemslojd@rjl.se, för att se när vi är
på plats. Välkomna!

Kultur och utveckling – Hemslöjd
Hus B9, Länssjukhuset Ryhov,  
551 85 Jönköping 

www frjl.se/hemslojd hemslojd.regionjonkopingslan kulturregionjkpg
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Erika Åberg är verksam som föreläsare, kursledare och inte minst 
författare. Sedan några år tillbaka arbetar hon primärt med stickning 
och olika ingångar till den; alltifrån färg, form och formgivning 
till historia, tradition, teknik och material. Sedan 2014 bor hon på 
Gotland och både havet, vädret och traditionen finner sin väg in i 
stickningen.

Så här ser hon på stickningen i vardagen: ”Vardagen finns det mest 
av. Den är egentligen det finaste som finns – alla dagarna som 
är livet. Jag tror att den som har möjlighet att njuta av vardagen 
– det lilla och det stora – är en lycklig människa. För mig är det 
handgjorda, och inte minst mina stickade plagg, en stor del av detta. 
Att själv kunna välja vilka material jag vill klä mig i, att tillverka ett 
plagg som jag vet passar min kropp och som jag tycker om. Jag ville 
göra en samling plagg som kommer till glädje i vardagen. Som fyller 
våra behov, i material valda med omsorg och ett mönsterbibliotek 
där du och jag kan variera mönster och färg på modeller som vi trivs 
i. Resultatet ser du här - ett urval plagg att sticka själv i material, 
färg, mönster och konstruktion som passar just dig. Plagg som hyllar 
traditionen, materialet, livet och den handgjorda vardagen.” 

Utställningen har inga fasta öppettider utan kan ses när det är Utställningen har inga fasta öppettider utan kan ses när det är 
aktiviteter i Hemslöjdens Hus. Kontakta utvecklarna: 010-242 59 95, aktiviteter i Hemslöjdens Hus. Kontakta utvecklarna: 010-242 59 95, 
eller hemslojd@rjl.se, för att boka tid!eller hemslojd@rjl.se, för att boka tid!
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Kulturutveckling, Hemslöjdens Hus
Hus B9, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping



Fredag 10 december 

FÖREDRAG
Stickning, inspiration & 

bokmakeri
Hör Erika berätta om livet med stickningen, om hur och var hon 
hittar sina mönster, färger och inspiration till sin formgivning. Hur 
vardagen, omgivningen och förhållandet till en rik tradition finns i 
varje plagg och tankarna bakom. Det blir bilder från vardagen på 
Gotland, berättelser bakom plaggen i böckerna och tankar om var 
vi kan hitta färg och form till vår stickning.

Tid:Tid: 10 december, kl 18
Anmäl dig Anmäl dig på hemslojd@rjl.se 

Lördag-söndag, 11-12 december 

KURS
Sticka egna mönster 
– formge och färgsätt

Med inspiration av traditionella mönster, miljön och naturen 
omkring oss utforskar vi färg och mönster för flerfärgsstickning. 
Du får prova att rita, färgsätta och kombinera mönsterbilder. 
Kanske lägger du grunden till en egen färgskala och ett eget 
mönsterbibliotek? Kursen passar dig som behärskar grunderna i 
stickning, kan sticka runt och sticka efter diagram. Under kursen 
arbetar du självständigt med gemensamma genomgångar kring 
färg, form och konstruktion bland annat.

Erika ÅbergErika Åberg är verksam som föreläsare, projektledare, skribent, 
inspiratör, kursledare och inte minst författare. 

Tid:Tid:  11-12 december, 2021, lördag och söndag kl 10-16
Plats:  Plats:  Hemslöjdens Hus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Kostnad:  Kostnad:  1200 kr, (kursen faktureras i efterhand)
 för medlem i JLH med underföreningar 950 kr
Anmälan:  Anmälan:  hemslojd@rjl.se, alternativt på hemslojden.org
Information:Information:  Eva Landén, eva.landen@rjl.se, 010-242 59 95

Kursen arrangeras av Region Jönköpings län, Jönköpings läns 
hemslöjdsförbund (JLH) och Hemslöjdens kurser. 

Mer om Erika kan du läsa här: www.wynjaproduktion.se, 
        instagram @wynja
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