
 

 

 

 

 

 

STF RITSEM HANDARBETSHELG 16-19/9  

Välkommen på långhelg med fina höstturer, handarbete och gemenskap i världsarvet 

Laponia! Helgen kommer bland annat att erbjuda en kurs i strukturmönstrade vantar i 

Norrbottnisk tradition med Erika Nordvall Falck från Jokkmokk som kommer hålla i 

både bildvisning och stickkurs. Utöver handarbete finns det utrymme för fjällturer bland 

sprakande björklöv och såklart en massa samtal med trevligt folk.  

 

Bokar ni biljett med SJ rekommenderas ni att boka biljett hela vägen till Ritsem, då 

innefattas ni av SJ:s resegaranti och får hela resan på en biljett.  

 

Anmäl gärna ditt intresse till vårt Facebookevenemang:  

https://www.facebook.com/events/319813521770811/ 

 

Nedan följer ett preliminärt schema och till sist en presentation av Erika och hennes 

egna ord om kursens innehåll. 

 

Pris:  

2400kr för medlemmar i STF 

2700kr för icke medlemmar. 

 

Vi ses i Ritsem i september! 

Fjällhälsningar 

Personalen på 

STF Ritsem 

0973-420 30 

ritsem@stfturist.se 
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PRELIMINÄRT PROGRAM: 

 

Lördag 16/9 

Ankomst till stationen under eftermiddagen. Incheckning i delade två- tre- eller fyrbäddsrum (hyra av 

sänglinne och handdukar ingår). Tillagning av gemensam välkomstmiddag i vårt självhushållskök, 

information om helgen samt ett par timmars kvällsstickning. 

 

Söndag 17/9 

Vi börjar dagen med en gemensam frukost. Efter frukost 

tar vi fram stickor och garn och Erika lär ut hur man 

stickar olika vantmönster enligt den norrbottniska 

traditionen. Efter lunch håller Erika ett vackert bildspel 

och berättar om traditionen av vantstickning. Mer om 

kursen finns att läsa längst ner i Erikas brev. Garn och 

stickor finns att köpa till självkostnadspris, men vill man 

ta med själv står även det i Erikas brev. Kvällen bjuder sen 

på egen tillagning av middag samt några timmar samvaro 

och handarbetande. 

 

Måndag 18/9 

Efter frukost är det fria aktiviteter som gäller. Här följer några förslag: 

Alt. 1: Vandring på Rádjebálges (gränsleden) till vindskyddet i Sievgok (10km), där vi äter medhavd 

lunch ute i det fria och kanske stickar ett par varv på pågående projekt. Rádjebálges är en led som 

använts i urminnes tider av sjösamisk och norsk befolkning, och den sträcker sig från Áhkájávrre i 

Ritsem till Sörfjorden i Norge. 

 

Alt. 2: Egna aktiviteter på stationen eller i området runt STF Ritsem; en löptur upp mot 

Sitasjaurestugorna, en stunds meditation vid Áhkájávrres strand, en kort promenad till Ritsems kapell 

eller fika och handarbetande på stationen – möjligheterna är många och valet är ditt! 

 

Alt. 3: De som kommer med bil kan ta en tur ner till Naturum Laponia där det finns möjlighet till 

bildspel, filmvisning och en guidad tur i byggnaden där ni får lära er mer om världsarvet Laponia. Fika 

och enklare förtäring finns att köpa i caféet, och det finns också tid för lite strövtåg i området  

 

På kvällen återsamlas vi i självhushållsköket där vi gemensamt lagar en middag. Efter avnjuten 

middag finns tid för handarbete och att dela med sig av tankar och intryck från dagen och helgen. 

 

Tisdag 19/9 

Gemensam frukost, städning av rum och utcheckning är det som står på schemat idag. För den som 

vill och har möjlighet går det såklart att dröja sig kvar under förmiddagen för att avsluta påbörjade 

projekt och samtal så du slipper åka hem med väskan full av UFOn.  Kl 10.05 går bussen mot Gällivare 

för vidare byte med tåg.  

 

  

 



I PAKETET INGÅR: 

Logi i delat två- tre eller fyrbäddsrum på STF Ritsem, 3 nätter 

Hyra av sänglinne och handdukar 

Frukost 3 dagar 

Kurs och bildvisning med Erika Nordvall Falck 

Kaffe och gobit under kursdagen 

Ingredienser till gemensam middag första och sista kvällen. 

 

 

PACKNINGSTIPS: 

Handarbeten du vill arbeta med under helgen 

Dagstursryggsäck ca 30l 

Termos 

Ingredienser till 3 x lunch samt 1 x middag (finns även att köpa i vår butik) 

Solglasögon 

Skal-/regnjacka 

Skal-/regnbyxor 

Underställ 

Förstärkningsplagg 

Mössa 

Vantar 

Vandringsskor/kängor 

 



Strukturmönstrade vantar 

- i Norrbottnisk tradition 
 

Ledare: Erika Nordvall Falck 
Tid: Söndag den 17 september 2017 
Plats: STF Ritsem 

 
 

 
Kursen ”Strukturmönstrade vantar i Norrbottnisk tradition” har fokus på spännande mönster från 
olika delar av Norrbotten där effekten skapas genom aviga, räta och lyftade maskor eller genom 
omslag och hoptagning. 
 
Du testar ett mönster eller flera under dagen.  
Eller så väljer du att bara se på de vackra vantarna och & lyssna på berättelserna kring dem! 
 
Några vantar är välkända, som den GRAVVANTE som Teres Torgrim kopierade 1947, sittande vid en 
öppnad kista i Jukkasjärvi kyrka. VIVUNGIVANTEN med det vackra ”diamatmönstret” på hand-
ryggen har många hört talas om. Vi tar också upp GENOMBRUTNA SPETSMÖNSTER som Kristinas 
finvante från Nattavaara By, och på vackra vita vantar med PÅFÅGELSMÖNSTER – enklare att sticka 
än man kan tro! Och så självklart det mönster som ofta kallas ANGELIKAVANTAR. Sist men inte 
minst CEDER-FÁHTSA: lättstickade arbetsvantar från Jokkmokk med en härligt effektfull krage. 
 
För provstickandet behövs: 
Strumpstickor nr 2, nr 2,5 och nr 3  
Enfärgat garn i två olika grovlekar (vitt, grått eller kulört men inte i mörka färger): 

- Grovt garn ex. Järbo Gästrike 3-trådiga motsvarande cirka 200 m/100 gr. 
- Tunnare garn typ Sandnes Smart, Schachenbergers Juvel eller Raumas 3-trådiga strikkegarn, 

motsvarande omkring 100 m/50 gr.  
Det räcker med 1 färg av det grövre garnet, men tag med 2 färger av det tunnare garnet. 
- Eller köp garn & stickor på plats till självkostnadspris. 
 
 
Övrigt: 
På kursen finns flera småskrifter att köpa med beskrivning till traditionellt mönstrade vantar från 
norr, för den som vill sticka vidare under hösten. 
 
 
 
Kursledaren Erika Nordvall Falck (tidigare Pavval) är etnolog och vantsamlare och har arbetat på 
Ájtte/Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk. Erika har samlat på traditionella vantmönster 
från Norrbotten sedan tidiga tonåren och har idag en stor vantsamling. Cirka 100 vantar ur den 
visas just nu i vandringsutställningen MÄSSOFÁHTSA – MARKNADSVANTAR som besöker 
Landskrona i september 2017. Erika har bl.a. publicerat boken om Skaitestickningen (ISBN 978-91-
87636-52-3) och en serie småskrifter med historik och stickbeskrivningar. 
I tidskriften HEMSLÖJD 2017:1 finns en 8 sidor lång intervju med Erika, ”Den fantastiska förnekade 
stickningen”. 
 

(Nedan följer 6 vantbilder: foto Kajsa Tuolja, + bild av Erika: foto Leif Larsson, bild vantsnurra: 

foto Erika N Falck)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


