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Brodera på stickat
Britt-Marie Christoffersson
Låt dig hänföras av textilkonstnären och mönster
formgivaren Britt-Marie Christofferssons fantastiska
arbete och lär dig hur du själv kan använda broderi
för att förnya stickade plagg.
I Brodera på stickat visas närmare 300 broderade
stickprover och ett antal plagg. Med enkla stygn som
förstygn, läggsöm, langettsöm och ryaknutar skapar
Britt-Marie Christoffersson mönster med vitt skilda
uttryck som lockar till eget skapande. Vill du själv
broderar på stickade kläder kan du fördela stygnen
som ett mönster över hela plagget eller låta en eller
flera strategiskt placerade detaljer fungera som
utsmyckning. Har du fått ett hål kan broderiet täcka
över lagningen. Med hjälp av bokens förklarande
skisser kan du förnya och förändra precis som du
vill. Tröjan, mössan, vanten kan ges ett tillägg, och
kanske ett nytt liv, med hjälp av nål och garn. Skulle
du tröttna på broderiet är det bara att sprätta bort!

×××××××××××××××××××××××
Inbunden, 180 x 225 mm, 212 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 325 kr. ISBN 978-91-87471-11-7

Britt-Marie Christoffersson är Sveriges främsta utforskare av
stickningens möjligheter. Hennes nyskapande stickning har
presenterats i tre turnerande utställningar och tre böcker.

NYHET !
Utkommer i februari

Täljboken

Brodera fritt på ylle

Felix Wink & Ragnar Kierkegaard Suttner

Karin Derland

I Täljboken ger sig Felix Wink och Ragnar Kierke
gaard Suttner ut på en roadtrip för att besöka intres
santa människor som arbetar med kniv och yxa.
De språkar med legender som Wille Sundqvist och
nykomlingar som Clara Dackenberg. Alla delar de
med sig av erfarenheter och inspirerande täljprojekt.

Brodera fritt på ylle är en helt ny sorts broderibok.
Bokens kärna är inte färdigmallade produkter utan
istället vill brodösen Karin Derland visa dig hur du
gör för att skapa något helt eget.

Täljboken innehåller beskrivningar till 12 projekt
som du kan göra själv – allt från plastrensningskit
för köket till krympburkar och pingisracket. Själv
klart får du även lära dig täljtekniker och verk
tygsvård samt läsa om materialet trä och om olika
efterbehandlingar.
Bokens ambition är att sporra dig att upptäcka gläd
jen i att arbeta med trä. Du behöver ingen verkstad,
du kommer långt med enkla handverktyg som du
kan arbeta med varhelst du vill. Har du svårt att få
tag i material vänder du dig till Täljogram som kan
förse dig med färskt, vakuumförpackat trä.

I Brodera fritt på ylle får du veta hur du kickstar
tar kreativiteten och sedan går vidare med färgval,
applikationer och olika stygn. Boken går igenom
olika typer av material, ger tips på hur du kan
tanka idéer från din omvärld och arbeta med mallar.
Du får även förslag på hur du kan sy ihop kuddar,
tillverka fransar och montera tavlor och bonader.
För den som ändå känner ett behov av handfasta
steg för steg-projekt, innan man går loss helt själv,
avslutas boken med ett antal sådana.
Boken bjuder såklart också på rikligt med inspira
tion genom Karins Derlands egna färgsprakande
broderier som hämtar kraft både från den svenska
och den indiska myllan.

Bottensömmar
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Inbunden, 180 x 225 mm, ca 130 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 295 kr. ISBN 978-91-87471-13-1

Inbunden, 180 x 225 mm, ca 130 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 295 kr. ISBN 978-91-87471-12-4

NYHET !

NYHET !

Utkommer i maj

Utkommer i september

Carina Olsson
Med bottensömmar kan du
täcka en yta på ett mycket
dekorativt sätt. I det här häftet
finns allt från lätta till riktigt
kluriga mönster och du får veta
hemligheterna bakom dem alla.

NYHET !
Utkommer i september

Sy väskor
– Vackra som smycken
Helena Bengtsson
Päls, skinn, ull, återbrukade jeans, applikationer och
fina broderier! Formgivaren och konsthantverkaren
Helena Bengtsson visar här hur du gör för att trolla
fram vackra väskor som rymmer det viktigaste och
som går att bära både till vardag och fest.
Förutom utförliga beskrivningar och mallar till väs
korna får du tips på allt från material och verktyg,
till vilka stygn som passar och hur du syr bästa
handtaget i skinn. De flesta av bokens femton väskor
är sydda för hand, men några sys på maskin eller har
foder som är sytt på maskin.

Sticka mönster
Ann-Mari Nilsson
Boken innehåller ca 40 olika mönster på flerfärgs
stickning med lyfta maskor, ca 30 varianter på
ytmönster och en del traditionell mönsterstickning.
Alla varianter visas med tydliga fotografier och
åtföljs av lättfattliga stickdiagram. I boken hittar du
även stickbeskrivningar till några basmodeller där
de olika mönstren använts. Du kan sticka slipovrar,
västar, koftor, halsdukar, mössor, vantar … allt med
det mönster du tycker bäst om.
Sticka mönster är Ann-Mari Nilssons efterlängtade
tredje stickbok där hennes stilsäkra formgivning blir
till glädje för oss alla.
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Inbunden, 170 x 220 mm, 120 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 285 kr. ISBN 978-91-87471-08-7

Inbunden, 170 x 220 mm, ca 112 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 285 kr. ISBN 978-91-87471-09-4

Papper och stygn

Virkad mönstermagi

Monica Langwe

Maria Gullberg

Med tydliga illustrationer och steg för steg-beskriv
ningar lär du dig göra egna anteckningsböcker, foto
album, gratulationskort, läderinbundna dagböcker,
prylkartor, fröpåsar, tygklädda askar med mera.
Papper är ett lättillgängligt material och inga dyra
specialverktyg behövs – du kommer långt med en
linjal, en brytbladskniv samt nål och tråd.

Maria Gullberg visar hur du med hjälp av virkade
rutor kan skapa spännande mönster som bland
annat leder tankarna till blomrabatter, kypertväv,
afrikanska tyger och 1950-talet.

Konstnären och bokbindaren Monica Langwe delar
frikostigt med sig av sitt kunnande, och för att under
lätta ytterligare innehåller boken även en pappers
lära som kompletteras med ett antal pappersprover
och en svensk-engelsk ordlista.

Boken innehåller ett 20-tal mönster och flera färdiga
produkter som kudde, väska, matta och filt. Till varje
mönster finns tydliga virkdiagram som gör det lätt
att virka rätt. Svårighetsgraden i projekten sträcker
sig från lätt till svårt. I inledningen visas hur de
olika maskorna virkas och hur rutorna monteras
ihop. Här finns även tips kring färgbyten och en
omvandlingstabell för virknålar.

×××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××

Dold spiralbindning, 225x240 mm, 112 sidor, rikt illustrerad,
Ca.pris 325 kr. ISBN 978-91-87471-04-9

Inbunden, 170 x 220 mm, 112 sidor, rikt illustrerad
Ca.pris 285 kr. ISBN 978-91-87471-07-0

DEL 2

DEL 1

Sticka – Detaljer som gör skillnad

Sticka – Egna modeller och fler detaljer

Stickning – Ett hantverk att utveckla

Metaller, hantverkare och arkeologi

Ulla Engquist

Ulla Engquist

Britt-Marie Christoffersson

Gustaf Trotzig

I denna bok får du lära dig grunderna som är helt
avgörande för resultatet om du vill skapa ett riktigt
fint plagg. Det handlar om allt från uppläggningar,
kantmaskor och diskreta ökningar till sidsömmar,
halskanter och oersättliga maskstygn. Det rör sig
inte alls om krångliga lösningar utan det är hand
fasta råd som gör din stickning vackrare.

Skapa egna tröjor utifrån en grundmodell som du kan
variera i det oändliga med olika kanter, sticktekniker
och garn. Lek med olika ärmar och kragar, förvandla
tröjan till en kofta och sticka fickor och knapphål. Vill
du sticka plagget på rundsticka? Här får du veta hur
du ska göra när du sätter saxen i det stickade.

Sveriges främsta utforskare av stickningens möjlig
heter delar här med sig av sina nyskapande tekni
ker och mönster i en bok som är slösande vackert
illustrerad med stickning som du aldrig sett maken
till tidigare.

Metaller, hantverkare och arkeologi tar ett unikt
helhetsgrepp på hur metaller har använts genom
tiderna fram tills idag. Här rymms allt från järn till
guld. Tyngdpunkten ligger på svenskt fyndmaterial
från tidig medeltid och yngre järnålder med utflykter
till andra länder och epoker.

Sticka – Detaljer som gör skillnad är unik i sitt slag
och en oumbärlig bok om konsten att montera. Den
vänder sig både till nybörjare och den mer erfarna,
och är ett uppskattat referensverk för alla stickare.

I boken finns en grundmodell att utgå ifrån, men du
får även lära dig att göra stickbeskrivningar utifrån
egna mått. Bokens materiallära går igenom om allt
från ull till akryl och vad du måste tänka på om du
vill byta garn i en befintlig beskrivning.

I boken presenteras en rad olika tekniker så att den
nyfikna kan prova själv och utveckla sitt stickande.
Mönstrena skapas med hjälp av bland annat slät- och
rätstickning, valkar, lyfta maskor, avmaskningar,
minskningar och hål. Låt dig inspireras av färger,
former och ytor!

×××××××××××××××××××××××
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Danskt band, 210 x 270 mm, 144 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 325 kr. ISBN 978-91-979691-3-0

Danskt band, 210 x 270 mm, 186 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 325 kr. ISBN 978-91-87471-05-6

Danskt band, 210 x 270 mm, 224 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 285 kr. ISBN 978-91-977539-8-2

Inbunden, 195 x 255 mm, 320 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 325 kr. ISBN 978-91-979691-4-7

Gustaf Trotzig är professor emeritus i laborativ ar
keologi och besitter såväl akademiska som praktiska
kunskaper om metallhantverk. Som läromästare
är han inspirerande för såväl hantverkare som mer
allmänt intresserade.

Brodera på linne!

Brodera på ylle!

Monica Hallén

Eva Berg, Carina Olsson, Anna Wengdin, Annhelén Olsson

I Brodera på linne! hittar du korsstygn, halva korsstygn,
tvistsöm, pärlbroderi, svartstick, rutsöm och rätlinjig platt
söm.Kanske vill du brodera en finväska med rosor eller en
kudde i tvistsöm? Här finns också beskrivningar till smycken
och löpare, och med hjälp av flera alfabet kan du märka dina
handdukar eller brodera ett budskap.

Mönsterglädje och skaparlust! Med stygn i regnbågens alla
färger tillsammans med pärlor, paljetter, små bitar av vadmal
och band tar smycken, bälten, väskor, kuddar, dynor, vantar
och muddar form. Du får lära dig grunderna om stygn och
material, metoder för hur du överför mönster till tyg, hur du
monterar ditt arbete och gör vackra avslutningar.

Mjukband, 190 x190 mm, 84 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 245 kr. ISBN 978-91-979691-2-3

Mjukband, 190 x190 mm, 84 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 245 kr. ISBN 978-91-979691-0-9

Väv på fyra skaft!

STICKA
MÖSSOR
VANTAR
SOCKOR!

Ann-Mari Nilsson

HEMSLÖJDENS FÖRLAG

Mjukband, 190 x190 mm, 72 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 195 kr. ISBN 978-91-979691-1-6

ANN-MARI NILSSON

En vävbok för dig som tycker att det är roligt att väva och
själva bestämma mönster och färger. Boken rymmer 28
beskrivningar på vävar till inredning och kläder. Här finns
löpare, dukar, handdukar, gardiner, kuddar, pläd och möbel
tyg, men också klädestyger i olika tekniker och kvalitéer. Allt
vävt på bara fyra skaft!

Sticka mössor, vantar, sockor!
Ann-Mari Nilsson
Det här är en praktisk och tidlös mönsterbok. Modellerna
har olika sticksätt, mönster, hoptagningar, tummar och hälar
som du även kan använda till att komponera dina egna
unika plagg. Boken nnehåller 53 beskrivning på mössor,
vantar, muddar, sockor och ankelvärmare, alla märkta med
svårighetsgrad och presenterade i olika färgställningar
Mjukband, 190 x190 mm, 84 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 245 kr. ISBN 978-91-977539-0-6

Virka!

Sticka halsdukar, kragar, snibbar!

Maria Gullberg

Ann-Mari Nilsson

I boken Virka! hittar du både gamla och nya virktekniker
blandade med praktiska tips. Här finns beskrivningar på
bland annat väskor, påsar, grytlappar, vantar, muddar,
blommande spetsar och mormorsrutor du inte anade fanns!
Boken vänder sig såväl till den avancerade virkaren som till
den som just upptäckt hur roligt det är att virka.

Här finns plagg som värmer hals och huvud och många stick
sätt som passar just för halsdukar; det är ju viktigt att båda
sidorna blir fina! Boken innehåller 45 beskrivningar Alla
modeller presenteras med förslag på flera färgställningar.
Vad du än väljer att sticka kan du göra dina egna färgkombi
nationer så att ditt plagg blir precis som du vill ha det.

Mjukband, 190 x190 mm, 84 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 245 kr. ISBN 978-91-979691-6-1

Mjukband, 190 x190 mm, 72 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 245 kr. ISBN 978-91-977539-6-8

RETROBRODERI

Broderier från 50- och 60-talen

BRODERIER

Ann-Sofie Svansbo, Anna Lindqvist

FRÅN 50- OCH 60-TALEN

PRINT ON DEMAND (POD)

HEMSLÖJDENS FÖRLAG

ANNSOFIE SVANSBO
ANNA LINDQVIST

Broderierna i boken är skapade av 1950- och 60-talens främ
sta textilkonstnärer och är en dröm för alla broderifantaster
och retroälskare. I boken finns 10 beskrivningar till färg
sprakande och stilsäkra originalbroderier tillsammans med
praktiska instruktioner om stygnen som används och hur du
kan föra över mönstren till tyg.

Vi strävar efter att göra våra äldre böcker tillgäng
liga på nytt. Genom "print on demand" (beställnings
tryck) kan vi erbjuda dem till försäljning igen till ett
rimligt pris. Med hjälp av digitaltryck tar vi alltså
fram enstaka exemplar av boken först när vi får en
beställning.

Mjukband, 190 x190 mm, 84 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 245 kr. ISBN 978-91-87471-01-8

Besök vår hemsida för att se vilka böcker som finns
tillgängliga som POD och lägg din beställning.
Tack vare POD-tekniken kan slutsålda böcker nå er
läsare igen!

PLÅTSLÖJD

Plåtslöjd
Kalle Forss, Gunnar Jeppsson

PLÅTSLÖJD

KALLE FORSS
GUNNAR JEPPSSON

HEMSLÖJDENS FÖRLAG
Plåtslöjd omslag skiss_3.indd 3

Plåtslöjd innehåller beskrivningar på hur du själv gör ljus
stakar, kannor, blommor, ljuskronor, bullfat, broscher och
mycket mer av olika burkar, kapsyler och kakformar. Här
finns grunderna för plåtslöjden: presentation av material och
verktyg du kan behöva och instruktioner om hur du klipper,
bockar, viker, nitar, löder och gör mönster i plåten.
Mjukband, 190 x190 mm, 84 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 245 kr. ISBN 978-91-979691-7-8
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Småslöjd
småslöjd Barn slöjdar med vuxna

SMÅSLÖJD
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Småslöjd innehåller 20 roliga projekt som du kan göra med
barn. Gör vilda djur av toktvättade tröjor, snurrande vind
flöjlar, praktfulla broderier med knappar, pinndjur från träd
gårdens buskage och överdådiga kapsylblommor. Materialet
som används är sådant som du ofta har hemma: pinnar, läsk
burksplåt, färdiglästa seriesidor och annat återbruksmaterial.

HEMSLÖJDENS FÖRLAG

HEMSLÖJDENS FÖRLAG

ISBN 978-91-977539-4-4

Kalle Forss, Gunnar Jeppsson, Jan Olofsson,
Nisse Stormlod

Kalle Forss (red.), Gunnar Jeppsson,
Jan Olofsson, Nisse Stormlod

Barn slöjdar med vuxna

Mjukband, 190 x190 mm, 72 sidor, rikt illustrerad.
Ca.pris 195 kr. ISBN 978-91-977539-4-4

××××××××××××××××××××××××××××××

HEMSLÖJDENS BOKVÄNNER
Det finns många anledningar till att vara bokvän.
Förutom det givna skälet att du älskar böcker står
glädjen till handgjort skapande i centrum. Att för
djupa sig i ett ämne eller en teknik, och inspireras
till eget skapande, är något som vi brinner för.
Är du med i Hemslöjdens bokvänner 2018 är det
böckerna Brodera på stickat och Brodera fritt på ylle
som är knutna till medlemskapet. Böckerna skickas
hem till dig så fort de lämnat tryckeriet. Du kommer
dessutom bli erbjuden att köpa förlagets övriga bok
nyheter, allt till ett mycket förmånligt bokvänspris.

För anmälan och mer information,
besök hemslojdensforlag.se

BOK 1
Britt-Marie Christoffersson

BRODERA PÅ STICKAT
Din vänbok våren 2018.

BOK 2
Karin Derland

BRODERA FRITT PÅ YLLE
Din vänbok hösten 2018.

VÄLKOMMEN TILL HEMSLÖJDENS FÖRLAG!
HEMSLÖJDENS FÖRLAG ger ut böcker
om slöjd. Vi vill med våra böcker inspirera
och skapa lust till eget slöjdande. Vi
använder naturmaterial, återbrukar
och håller liv i kunskapen om hur
man tillverkar föremål som håller länge.
Våra böcker är inga dagsländor som
försvinner efter ett halvår. Slöjden är hållbar
och tidlös och det är också våra böcker!

HEMSLÖJDENS FÖRLAG
Åsögatan 122, SE-116 24 Stockholm
08-54 54 94 57, 08-54 54 94 55
info@hemslojdensforlag.se
hemslojdensforlag.se
facebook.com/hemslojdensforlag
instagram.com/hemslojdensforlag
hemslojden.org/youtube
ORDER ÅTERFÖRSÄLJARE
Gör din beställning via
Förlagssystem: fsbutiken.se
order@forlagssystem.se
kundtjänst 08-657 95 00.

Alla bilder är ur Hemslöjdens förlags böcker, foto Thomas Harrysson, förutom Täljboken, foto Per Björklund , och Brodera fritt på ylle, foto Jenny Unnegård.

