HEMSLÖJDS-X MED
MASKOR OCH STYGN
18–19 mars 2018
Välkommen på hemslöjdskryssning
med M/S Birka till Åland! Vi brodera,
stickar, virkar och syr tillsammans, äter
gott, umgås och lyssnar på inspirerande
föredrag… kan det bli bättre?

PR E M IÄRR E SA!

Program dag 1

Program dag 2

16:30–17:30

07:30–09:00

Vi möter dig i terminalen på Stadsgårdskajen i Stockholm.

Frukostbuffé serveras i Sjösalen.

18:00
M/S Birka kastar loss.

Svensk Hemslöjds Pop Up-butik
är öppen på Terrassen.

18:00

09:00–11:15

Välkomstbubbel samt 3-rätters
middag i restaurang Companiet.

Gemensam workshop ”Brodera
på stickat”, grupp 1

20:30–23:00

09:00–11:15

Vi umgås på ”vårt” våningsplan
10, där Terrassen är abonnerad
bara för oss. Frida Arnqvist Engström håller ihop kvällen.
Textilkonstnär och formgivare
Wanja Djanaieff berättar om sitt
fantastiska textilliv och vad det
är som inspirerar henne idag.
Tidningen Hemslöjds tidigare
chefredaktör Celia B Dackenberg tar oss med på en spännande resa: I sin senaste stickbok
Kulturkoftor följer hon en rad
kulturpersoner i jakt på dolda
samband och stickspår.

Syjunta på Terrassen, grupp 2.

09:00–15:00

12:45–15:00
Gemensam workshop ”Brodera
på stickat”, grupp 2.
12:45–15:00
Syjunta på Terrassen, grupp 1.
15:45
M/S Birka lägger till vid Stadsgårdskajen i Stockholm.

HEMSLÖJDS

resor

Syjuntor tillsammans
Alla broderar vi på stickat tillsammans med Britt-
Marie Christoffersson i stora konferenssalen, en grupp
i taget. Samtidigt pågår syjuntor på Terrassen. Du
väljer vilken syjunta du vill delta i samtidigt som du
bokar resan. Först till kvarn gäller.

1

Helena Bengtsson
Sy liten väska i skarvsöm

2

Maria Gullberg
Virka magiskt mönstrade rutor

3

Eva Berg		
Brodera fritt på ylle

4

Carina Olsson		
Brodera bottensömmar

5

Ann-Mari Nilsson
Sticka mönster med lyfta maskor

6

Ulla Engquis
Stickade detaljer som gör skillnad

7

Eva Davidsson
Mönstra, sy och knyt ditt eget shiborimönster

8

Jenny Berge
Sy rya

RESFAKTA 22-TIMMARS KRYSS
Allt detta ingår i priset
• Kryssning med del i insides dubbelhytt Cabin Standard.
• Välkomstbubbel och 3-rätters middag (välj kött, fisk
eller vegetariskt när du bokar).
• En inspirerande kväll med föredrag och överraskningar
• 2 syjuntor med material, ”Brodera på stickat” och syjuntan du väljer själv.
• Frukostbuffé.
• Bussanslutning med Birkas snabbussar, se alla
busslinjer här: www.birka.se/bussanslutning.
Pris per person 2 295 kr
Hemslöjdspris
		

1 995 kr (hemslöjdsmedlem eller
prenumerant på tidningen Hemslöjd)

Boka resa

Tillval
• Del i utsides dubbelhytt

250 kr

• Enkelhytt insides		

300 kr

• Enkelhytt utsides		

550 kr

För bokning och information:
Hemslöjdsresor 08–545 952 00
info@hemslojdsresor.se
www.hemslojdsresor.se

