
Välkommen till en ny hemslöjdskryssning 
med M/S Birka till Åland. Vi stickar, syr, 
knyter, viker och broderar tillsammans, 
äter gott, umgås, lyssnar och deltar i 
inspirerande samtal … kan det bli bättre?

HEMSLÖJDS-X MED 
MASKOR OCH STYGN
24–25 mars 2019

Program dag 1

15:00–16:15  
Vi möter dig i Birkaterminalen på 
Stadsgårdskajen i Stockholm.

15:30–16:15 
Vi går ombord.

16:45 
Välkommen till Club  Maritim där 
kaffe/te och ostsmörgås serveras. 

17:00–18:30

En kväll om handgjort skapande 
på Club Maritim tillsammans med 
Görbart ( Frida  Arnqvist Engström 
och Erika Åberg) och gäster. 

18:30–19:45 

Pop-up butiken är öppen, 
 konferensen däck 6.

20:00 

Välkomstbubbel och tre rätters 
 middag i restaurang Companiet. 

21:30–23:00 

Pop-up butiken är öppen, 
 konferensen däck 6.

Program dag 2

07:00–  
Frukostbuffé serveras i restaurang 
Sjösalen på däck 6. 

08:00–10:00 

GRUPP 1: Workshop Skånskt ylle
broderi,  konferensen däck 6.

GRUPP 2: Din förbokade workshop, 
konferensen däck 6.

10:00–11:00  
Pop-up butiken är öppen,  
konferensen däck 6.

11:00–13:00

GRUPP 2: Workshop Skånskt ylle
broderi, konferensen däck 6.

GRUPP 1: Din förbokade workshop, 
konferensen däck 6.

13:00

Förbeställt smörgåspaket finns  
att hämta i konferensen. 

14:00 

M/S Birka lägger till vid kajen  
i Stockholm.

H E M S L Ö J D S

resor



Syjuntor tillsammans

1 Alla broderar vi Skånskt yllebroderi tillsam-
mans med Eva Berg i stora konferenssalen, 
en grupp i taget. Samtidigt pågår workshops 
i övriga konferensrum. Du väljer själv vilken 
av övriga workshops du vill delta i samtidigt 
som du bokar resan. Först till kvar gäller.

2 Färglära i teori & praktik 
Lotta Blom (Tant Kofta)

3 Mönstra, sy och knyt ditt eget shiborimönster 
Eva Davidsson

4 Sticka ”bäraknuten” 
Erika Åberg 

5 Sy spegelbroderi 
Karin Derland

6 Brodera bottensömmar 
Carina Olsson

7  Sy liten väska i skarvsöm 
Helena Bengtsson

8 Kreativt bokbinderi 
Monica Langwe

RESFAKTA
Allt detta ingår i priset

• Kryssning med del i insideshytt Cabin Standard

• Kaffe/te och smörgås söndag eftermiddag

• En inspirerande kväll med Görbart med gäster

• Välkomstbubbel med 3-rätters middag (välj kött, 
fisk eller vegetariskt när du bokar)

• Två workshops med tillhörande material, Skånskt 
yllebroderi och en du själv väljer från listan

• Frukostbuffé

• Bussanslutning med Birkas snabbussar, se alla 
busslinjer här: https://www.birka.se/bussanslutning

Pris per person 2 395 kr

Hemslöjdspris 2 195 kr (hemslöjdsmedlem eller 
 prenumerant på tidningen Hemslöjd, 
 uppge  medlems- eller prenumerations- 
 nummer vid bokning)

Tillval

• Del i utsides dubbelhytt        250 kr/person

• Enkelhytt insides 300 kr

• Enkelhytt utsides 550 kr

• Smörgåspaket måndag 85 kr 
 (ostsmörgås, apelsinjuice,  

vattenflaska och frukt)

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

Görbart med gäster

Söndag kväll inleds med ett scenprogram om 
hand gjort skapande lett av duon Görbart 
( Frida Arnqvist Engström och Erika Åberg) 
som samtalar med gäster. Ta med dig ett hand-
arbete om du vill och lyssna på reflektioner, 
tankar och historier. Här pratas mönster, färg 
och tradition, lust, nyfikenhet och inspiration. 
Och vad händer när vi gör det vi gör? 


