
 

 

 

 

 

 

STF RITSEM HANDARBETSHELG 23-26/9  

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

Laponia! Helgen kommer bland annat att erbjuda en heldagskurs i nålbinding och en 

halvdag där vi lär oss sy och brodera på vantar i ullfilt. Åsa Törnman från Kiruna håller i 

båda kurserna. Utöver handarbete finns det utrymme för fjällturer bland sprakande 

björklöv och såklart en massa samtal med trevligt folk.  

 

Bokar ni biljett med SJ kan ni på uppresan boka hela vägen till Ritsem, då innefattas ni av 

SJ:s resegaranti och får hela resan på en biljett. Hemresan bokar ni från Gällivare då sista 

bussen för säsongen går från Ritsem den 24/9. Vi hjälper till med skjuts till Gällivare för 

200 kr per person, kommer man med egen bil är det uppskattat om det går att ordna 

samåkning. 

 

Anmäl gärna ditt intresse till vårt Facebookevent: 

https://www.facebook.com/events/1679846765643854/ 

 

Nedan följer ett preliminärt schema och sist i dokumentet en presentation av teknikerna 

av Åsa Törnman. 

 

Pris för STF-medlemmar: 2400kr 

Pris för icke-medlemmar: 2700kr 

 

Vi ses i Ritsem i september! 

Fjällhälsningar 

Personalen på 

STF Ritsem 

0973-420 30 

ritsem@stfturist.se 

 

 

  

 

mailto:ritsem@stfturist.se


PRELIMINÄRT PROGRAM: 

 

Lördag 23/9 

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 24/9 

Vi börjar dagen med en gemensam frukost. Under dagen finns sedan Åsa Törnman på plats och 

erbjuder workshops i nålbindning. Har du inte möjlighet att ta med dig material så har Åsa med sig 

ullgarn i olika tjocklekar och färger samt nålar i trä som du kan köpa av mig, kontant eller Swish gäller 

här. Lunch lagas på egen hand i självhushållsköket. Kvällen bjuder sen på egen tillagning av middag 

samt några timmar samvaro och handarbetande. 

 

Måndag 25/9 

Efter gemensam frukost lär Åsa ut hur man syr och broderar på vantar i ullfilt. I kursen ingår ett 

materialpaket med ullfilt i olika färger som räcker till vuxenvantar (du får mönster till barn och vuxna) 

pärlor, band, garner i olika kvaliteter, tjocklekar och färger. Du får också ett häfte med 

inspirationsbilder och tips på olika sömsätt att brodera. Materialpaketet kostar 120 kr vilket betalas 

på plats, kontant eller med Swish. Saxar och nålar finns att låna. Vi lagar sedan egen lunch och 

eftermiddagen är fria aktiviteter där man kan vandra vår utsiktsslinga, delvis längs den urgamla 

Gränsleden, eller bara strosa ett par kilometer nere vid Akkajaures strand. Kvällen avslutas med en 

avslutsmiddag som vi lagar gemensamt. 

 

Tisdag 26/9 

Gemensam frukost, städning av rum och utcheck 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.  Vi hjälper till medskjuts till 

Gällivare för 200 kr per person, men samåk gärna med de som kommer med egen bil. 

 

 

 

 

  



I PAKETET INGÅR: 

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

Hyra av sänglinne och handdukar 

Frukost 3 dagar 

Kurs med Åsa Törnman 

Kaffe och gobit under kursdagarna 

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 

 

 



Här kommer lite information från kursledare Åsa Törnman:

Nålbindning, heldagskurs: 

En riktigt gammal handarbetsteknik som inte går att 

jämföra med vare sig stickning eller virkning. Man 

syr med nål och ullgarn, med garnet i öglor runt 

tummen och man syr runt, inte fram och tillbaka. Så 

det brukar vara vantar och mössor som är vanligast. 

Det är en teknik som kräver gott om tid och därför 

så har vi kursen under en heldag.  

Man syr med en nål i ben eller trä samt ullgarn. Det 

måste vara ren ull som inte är superwash 

behandlad, eftersom man syr med garnet i ca 1 

meters bitar så måste man kunna skarva ihop dem och det går inte om garnet är superwash behandlat.  

Använd gärna ett ullgarn som är lite tjockare för att du ska hinna sy mer och hinna med alla moment i 

vanten såsom tumme, och avmaskning.  Rekommenderat garn är 3 eller 4-trådigt ullgarn, Lovikka, 

naturgarn från Viking, Fritidsgarn från Sandnes garn. Inte 2-trådigt! Det tar för lång tid att sy eftersom det 

är så tunt. Det går åt mycket garn, mer än brukligt för vantar, öglorna ligger tätt. 

Under kursen får du lära dig att sy remsor, som är början till all nålbindning. Vi syr ihop dessa remsor och 

du får lära dig att sy runt. Jag går igenom hur man gör ökningar och minskningar samt hur man gör ett 

tumhål. I kursen ingår beskrivning på vantar som börjas både uppifrån eller nerifrån.  

Har du inte möjlighet att ta med dig material så har jag med mig ullgarn i olika tjocklekar och färger samt 

nålar i trä som du kan köpa av mig. Det måste betalas kontant eller med swish.  

Sy och brodera på vantar i ullfilt, halvdagskurs: 

Under denna kurs syr vi ihop ett par vantar av ullfilt (40% merinoull, 40% ull, 20% polyamid) med garn 

och dekorerar dessa med broderier, knappar, band, pärlor och annat som vi kan hitta på. 

I kursen ingår ett materialpaket med ullfilt i olika färger som räcker till vuxenvantar (du får mönster till 

barn och vuxna) pärlor, band, garner i olika kvaliteter, tjocklekar och färger. Du får också ett häfte med 

inspirationsbilder och tips på olika sömsätt att brodera. Materialpaketet kostar 120 kr vilket betalas på 

plats, kontant eller med swish. Jag har med saxar och nålar som du får låna av mig.  

Du får gärna höra av dig om det är något du funderar över när det gäller garn eller stickor mm. 

 

Vi ses till höstens handarbetshelg.  

Åsa Törnman 

Garnängeln, Kiruna 

0980-172 10 (hinner inte alltid svara i butikens telefon)  

garnangeln@telia.com 

www.facebook.se/garnangeln  

(skicka meddelanden till garnängeln går alldeles utmärkt på facebook) 

 

Vi ses i Ritsem i september! 

 


