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Hantverk
Från Öland: Marmelad, senap, chutney, smaksatt öländsk honung, smaksatta lagrade hårdostar.
Nyhet 2017: Krusbärsmarmelad med kardemumma
Naturgodis: Torkade nötter och frukter, marknadskarameller, brända mandlar
Basturökta samt lufttorkade charketurier: Sidfläsk, skinka, fläskfilé, älgstek, renstek, viltkorvar.
Bjärebygdens Musteri är ett lokalt familjeägt musteri på Bjärehalvön. Varumärket ENGLAMUST är en närproducerad och filtrerad äppelmust av frukt från
lokala odlare i Kattvik & Ekologisk frukt från Ranviks äppelodling i Båstad. Den friska äppelmusten säljs både i flaskor och Bag-in-Box. Vi erbjuder även
"iskall" äppelmust i muggar i montern.
Smidesljusstakar
Annorlunda keramik för hem o trädgård.
Pilflätning för hem & trädgård: Stora urnor, korgar, läväggar, fågelhus. Även franska trädgårdsmöbler/rosenpaviljonger i egen design.
Skinnhantverk (handsytt). Hallandstomtar, mössor, pannband, tofflor etc. Färsk pepparrot.
Hjortronsylt från familjens kokeri i Hälsingland.
Träslöjd i svenskt trä: Väggskåp, vinställ, CD-ställ, salladsbestick o smörknivar, lyktor o smycken, originella ost- och påläggsbrickor.
Sydda inredningsdockor från egen design i linnetyg. Dockor och änglar med kläder och många detaljer, samt tillverkade möbler i passande format som
dockorna sitter på.
Läderprodukter, väskor, bälten, plånböcker, trätofflor och sandaler m.m.
Handgjorda & handmålade tomtar i keramik.
Barnkläder: Byxor, kjolar, shorts, klänningar, babyjackor, sjalar, hårsnoddar. Broderade tygväskor "Torekov" och "Båstad".
Textila kort och akvarellkort.
Hantverksmässigt tillverkade trådkorgar i galvaniserad tråd och kopparlegering.
Trädgårdskeramik, växtställningar och brukskeramik.
Handväskor, plånböcker och jeansbagar.
Ljuvliga hårband, pandband, halsdukar, mössor i naturmaterial. Eget design och tillverkning i Svarte.
Tröjor och scarfsar i råsiden, linne, bomull. Bilder i vaxbatik.
Rumpvärmare till cykelsadel. Stoppade och sydda i roliga och vackra tyger. Vinpåse i lin med ficka för choklad (presentförpackning).
Keramik
Masker, väktare, skulpturer i stengods.
Blommor, dekorationer och bijouterier i bröddeg. Mycket gammalt och unikt hantverk
Smycken i silver och förgyllt silver.
Flamfärgade ekologiska garner, sjalar och brickor.
Handgjorda/handtryckta tröjor/body, kalsonger, mössor, napphållare, drägelscarfsar, kort. Produkter för vuxna o barn.
Handstöpta ljus och ljuskronor. Handsmidda marschallhållare på 3 ben med lock.
Format i stengodslera för trädgård, lust o glädje. Pippi på pjoddar, även doggar, ljushus, humlebad, kronor, änglar o vättar.
Stengodskeramik i unik design. För inne - och utebruk.
Egen design och tillverkning av brukskeramik, koppar, skålar, fat, ljuslyktor, lampor allt i en härlig blandning av drejat och kavlat.
Egenhändigt designade och sydda smycken i lammskinn.
Egen produktion av kort för olika tillfällen.
M Á: Återbruk o ombruk: Trådtjack, smycken, bruksföremål m inslag av konservburkar, cykelslang, metall från gamla sladdar etc.
K P: Kuddar och väskor, skånskt yllebroderi
Tenntrådsarbeten, dock och barbiekläder, spishandduktar, grytlappar, lovikkavantar, svarvade pennor, handbroderat, viktorianska kulor.
Trasmattor i olika bredder, helt vävda i nya bomullstrasor, stickade strumpor.
Linnesömnad: Tunikor o klänningar med inslag av gamla kökshanddukar. Ulljackor.
Tuff, klassisk o elegant kollektion kläder av lin, filtad ull i egen design. Made in Gotland.
Ett högkvalitativt trähantverk uteslutande från Masurbjörken: saltkar, burkar, skålar, skåp, skrin, spel, klockor, smörknivar m.m.
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Trädgårdsverkstan
Elisabeth Andrén Design Silversmed
Korgblommans Pil & Betong

Smycken från hjärtat: Smycken av begagnad cykel- och truckslang, samt trådslöjd.
Ta i Trä: Smyckeskrin och nyckelskåp i trä samt leksaker i frö.
Egendesignade stickade linnekläder för kroppen och själen. Koftor, tröjor, klänningar, ponchos, sjalar m.m.
"Flameworked/lampworked" glas, skulpterat framför öppen låga. Smycken och skulpturer.
Oljemålningar på skiffer och trä
Gummiväskor. Gummismycken. Smycken i glasfusing, lampwork, metall och plexiglas.
Unikt designade cashmere koftor, tröjor, poncho & sjalar i 100 % cashmere. Klänningar, blusar m.m i underbara siden eller bomulls kvaliteter. Handgjorda
silversmycken, berlocker, örhängen och armband.
Keramik i rakuteknik med inslag av koppar, matt, metaller och glas.
Unik klädkollektion i naturmaterial.
Medeltida till nutida tennsmycken
Keramik, textil, trä: Keramikstrutsar, små skulpturer för utomhusbruk, vackra tovade vantar, knythjälp i trä.
Syr täcken och kuddar av tyg med en stoppning av svensk fårull.
Smycken av framförallt konstglas.
Pärlor och figurer i lampwork-glas. Smycken av glas och silver.
Unika kläder i härlig retro-anda. Klänningar och barnkläder i retrotyger i modeller från 50-, 60- o 70-talet. Halmbockar med ursprung från Skansen, kläder i
afrikanska tyger.
Linnekläder i härliga färger.
Kvinnokläder i lin.
Väskor, ryggsäckar, mössor, vantar, fodral, börsar mm i älgskinn efter egen design.
Hantverk från egen fårproduktion , kreationer både från skinn och tovat.
Barnkläder, kassar och förkläden.
Smycken av bestick, mynt, glas och silversmide.
Hårkulla i arbete. Hårarbete, smycken, tavlor, konst i hår, silke, lin, tagel. Kläder av 100% människohår. Smycken gjorda av barnlockar.
Stickade plagg i alpacka o ull. Egen design o utformning.
Saltskrubb peeleing, kroppsoljor, ansiktsoljor från litet danskt familjeföretag.
Änglar, fåglar, får, hästar, blommor, kuddar, sittdynor i tovad ull från egna får.
Svepteknik, näver, lappteknik, jakt och bruksknivar, textilt o smycken.
Inne- och utomhushantverk i smide, sten och stengodskeramik.
Har egen textilverkstad, dam och herr jackor
Sytt i lammskinn från egen uppfödning: Nallar, kuddar, vantar, handledsvärmare, skor, mössor. Även hela skinn.
From rags to fashion, Mimost specialises in reusing fabrics in creating items that could be described as bohemian chic. MiMoST clothes are mostly made
from reused old fabrics and post-consumer garments, which makes each MiMoST garment unique. All the materials have thus been washed several times
and our garments are soft and pleasant to wear. Our signature is formed by layered dresses, made of slightly torn fabric, matching long bloomers, original
pockets and many other wonderful details.
Egen design och tillverkning av trädgårdsprodukter i järn: Blompinnar, krukor, klätterstöd, bord och stolar.
Egen Design och tillverkning av silversmycken och presenter i silver för alla. Beställ och designa ditt egna silversmycke med valfri text.
Hantverk flätat i pil: Korgar, spaljéer m.m. för trädgård. Fjärilsbad, fågelbad och andra dekorationer för trädgård i betong. Dockor och nallar i tyg.

107
108
109
110
111
112
113
200

Daugmales Amatnieku biedriba
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Sigvard Måns Gårdsbutik
Bjäreglass
Möllegård Gourmet AB

Keramik från Lettland: Färgsprakande skålar och fat.
Fåglar i stengods för trädgård och hem, fågelflaskor i stengods och skulpturer.
Träslöjd i egen design: Täljda fåglar, pappershållare, målade kvasar och träpostlådor, brödfat och ostbrickor.
Njut av steamed buns, långbakad fläsksida, gravad lax eller crepés - allt serverat från en Ford Stepvan från 1941.
Odlad och rökt regnbågslax i strömmande vatten vid naturreservat. Lax och laxröra i tunnbröd. Saft, sylt och marmelader.
Uppfödning av lamm och förädling av lammkött med Marockansk touch.
Hemmagjord glass från Bjäre
Italiensk glass baserad på gamla familjerecept från Italien.
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Carin Werstam
Liisa Hägg

Hemlagad sylt med hög bärhalt, inga onödiga tillsatser eller uppblandat med andra ingredienser. Allt tillverkat i egna lokaler hemma i Åhus. Hjortron,
havtorn, tranbär, björnbär, blåbär, hallon, lingon, jordgubb, och senap samt råsaft i flaska från havtorn och tranbär. Stora fina Bigarråer från Orelund i
Rörum, Simrishamn.
Egentillverkade och högkvalitativa produkter: Olivolja, oliver, olivtapenader, kryddor, handgjord tomatsalsa och olivskårpor.
Långjästa surdegsbröd bakade på eget absolut färskt, extremt grovmalet stenkvarnsmjöl av råg och vete.
Äkta småländsk ostkaka
Boels Blå - unik blåmögelost på utvald komjölk.
Naturgodis: Torkade nötter och frukter, marknadskarameller, brända mandlar
Naturgodis: Torkade nötter och frukter, marknadskarameller, brända mandlar
Smaksatt och naturell honung, bisalvor, bipollen, propolisklubbor och honungskarameller.
Försäljning av te, kryddor & marmelad.
Norrvikens egna honung.
Svenskodlad senap från vår egen gårdstillverkning i Hov.
Egna kryddblandningar, brännvinskryddor, örttéer, kanderad ingefära - Allt utan tillsatsämnen.
Bruksföremål i stengods, oljelampor, tomtar, tuppar.
Bruksföremål i läder: Träskor, väskor, plånböcker, börsar, bälten och armband.
Glasfusing och pärltillverkning - handgjort unikt konstglas. Skålar, fat, väggklockor, tavlor, smycken mm.
Handgjorda smycken i fimolera i form av bakverk, tårtor o godis i miniatyr. Även silverlera.
Traditionell batikkonst på tyg, vaxar och färgning för hand. Väskor, kuddar, sjalar och andra inredning och modeartiklar.
Konstnärligt utförda smycken i lera, trä och hampa.
Tenntrådsbroderier.
Svepalster. Svarvade skålar, fat, smörknivar, skärbrädor, dörrkatter, dörrstoppar, nyckelskåp, ljusstakar
Traditionell luffarslöjd och modernare trådsaker.
Keramik i stengods och lergods.
Bruksföremål i skinn och läder: Sminkväskor, necessärer, börsar, småväskor, olika fodral, bälten m m. Mycket är tillverkat i vegetabilgarvat skinn. Inlägg av
laxskinn eller strutsskinn.
Handsmitt o handgraverat tenn: Skålar, vaser, ljusstakar, smycken, dop- o konfirmationsminnen. Fågelbad o trädgårdsutsmyckning i betong.
Smarta kudden, poncho, tomtar, snuttefilt, gallerfilt, sadeltäcke, vimplar och nyckelringar
Träslöjd: Skåp, vinställ, skärbrädor, hyllor, paradhanddukshängare, leksaksbilar
Drejade och kavlade keramikföremål. Romantiska dekorationer i relief. Tallrikar, skålar, fat, muggar etc.
Träslöjd, skåp, hyllor, lyktor, svepfat, barnstolar, pallar, speglar m m
Vävda trasmattor, grytlappar, handdukar o mobilfodral. Stickade handledsvärmare och vantar.
Babyskramlan "Gubben glad och ledsen", dockkläder, tygkassar, hårband, textilkort.
Handdrejad keramik främst bruksgods. Muggar, kannor, skålar, krukor, smycken av läder och tvinnad järntråd.
Stickat: Blusar, västar, halsdukar, handledsvärmare ( tre-i-en & två-i-en). Allt i ylle och merino.
Smidda silverobjekt : Corpus, ringar, armband, halssmycken, utsmyckningar
Egen design och tillverkning av smycken i silver, järn, mässing och titan.
Maskinstickade plagg i ull.
Stor variation av handgjorda smycken, fat o konst av glas. Varje produkt är unik.
Egen design och tillverkning av väskor, bälten, smycken, hundartiklar, skinnförkläden, vinbagar, nyckelringar och pungar.
Kavlad keramik ådrad på gammal bräda med motiv runt om. Vaser, lampor, ljusstakar, blomkrukor, skålar, ljuslyktor mm.
Läderhantverk med huggna mönster i relief: Väskor, midjeväskor, plånböcker, askar, pärmar, bokomslag, bälten armband etc.
Återvunnet material i mestadels drivved eller fallvirke. Alla föremål är unika och formgivningen utgår från vad materialet förmedlar. Ett urval av produkter:
Lampor, ljusstakar, knivhållare & skärbrädor
Stickade koftor, ponchos, sjalar och mössor i naturmaterial. Stickade kuddar.
Dekorativa, unika föremål för ute - och innemiljö i ofta oglaserat med metalloxider dekorerat, högbränt stengods kombinerat med järn, sten eller trä.
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Kaisa Malm Design

Stickade och valkade hattar i dam och barnstorlek, vantar, halvvantar, torgvantar, tofflor, virkade sjalar, stickade halsband, stickade o virkade babyskor.
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Båstad Bryggeri
G-Smide
Keramikpaletten
Egehoj
Ul´Dorado Design
Ewa Dolck AB
Min Kräm
L H Nyckelpigan
Wimsan Kids
Monicas Keramik / Lars foto
Lena Textilia

Smidda knivblad, kockknivar och yxor.
Handgjorda knivar o knivblad, diverse material.
Samiskt inspirerad kniv- o tenntrådsslöjd.
Högkvalitativa knivar och nyheter för knivtillverkning.
Klockor, små skåp, träfrukter, svarvat, CD ställ, pallar, vinställ m m
Knivmakare, jakt- och fiskeknivar.
Knivmakare
Kniv Sven: Knivslöjd, silversmide, läderarbeten och träslöjd.
Bruks och trädgårdskonst i stengods
Livedemonstration av vasstaksläggning.
Svetsade alster i järn och plåt
Naturgodis: Torkade nötter och frukter, marknadskarameller, brända mandlar
Baugaarden skapar konst i form av träd vävda i levande pil. Med respekt för det naturliga och känsla för det eleganta designar Baugaarden vackra levande
skulpturer. Designen är dansk -. Enkelt, lätt och elegant
Det lokala företaget Båstad bryggeri är på plats och demonstrerar hur bryggningen av öl går tillväga. Försäljning på plats.
Egentillverkad smide: Vägg- o bordsträd, blomsteramplar, smidesfåglar, smyckeshängare mm.
Brukskeramik i högbränt lergods såväl som stengods.
Sjalar, västar, ponchos, strumpor, tröjor och små tovade objekt. Allt tillverkas i naturmaterial och handspunnet garn.
Vävda textilier, garn från egna får, fårskinn.
Hantverk i betong och återbruk. Cafebord, vinglas, smycken, inredning. Stickat och tovat.
Hudvårdsprodukter helt utan tillsatser.
Grönländskt pärlbroderi, tenntrådssmycken, stickade barnplagg, stickade/virkade mössor, volanghalsdukar.
Barnkläder och andra barnprodukter - det mesta i ekologiska tyger.
Bruks och konstföremål i keramik och foto.
Stickade koftor, sjalar, mössor, skosnören m.m. Även instickade lampskärmar, trädgårdsredskap och pallar.
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Monter Företag
1
Birgittas Matbod

Hantverk
Från Öland: Marmelad, senap, chutney, smaksatt öländsk honung, smaksatta lagrade hårdostar. Nyhet 2017: Krusbärsmarmelad med kardemumma
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Åhus Sylt och Bär
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Togora Gård AB

Naturgodis: Torkade nötter och frukter, marknadskarameller, brända mandlar
Basturökta samt lufttorkade charketurier: Sidfläsk, skinka, fläskfilé, älgstek, renstek, viltkorvar.
Bjärebygdens Musteri är ett lokalt familjeägt musteri på Bjärehalvön. Varumärket ENGLAMUST är en närproducerad och filtrerad äppelmust av frukt från
lokala odlare i Kattvik & Ekologisk frukt från Ranviks äppelodling i Båstad.. Den friska äppelmusten säljs både i flaskor och Bag-in-Box. Vi erbjuder även
"iskall" äppelmust i muggar i montern.
Skinnhantverk (handsytt). Hallandstomtar, mössor, pannband, tofflor etc. Färsk pepparrot.
Hjortronsylt från familjens kokeri i Hälsingland.
Njut av steamed buns, långbakad fläsksida, gravad lax eller crepés - allt serverat från en Ford Stepvan från 1941.
Odlad och rökt regnbågslax i strömmande vatten vid naturreservat. Lax och laxröra i tunnbröd. Saft, sylt och marmelader.
Uppfödning av lamm och förädling av lammkött med Marockansk touch.
Hemmagjord glass från Bjäre
Italiensk glass baserad på gamla familjerecept från Italien.
Hemlagad sylt med hög bärhalt, inga onödiga tillsatser eller uppblandat med andra ingredienser. Allt tillverkat i egna lokaler hemma i Åhus. Hjortron,
havtorn, tranbär, björnbär, blåbär, hallon, lingon, jordgubb, och senap samt råsaft i flaska från havtorn och tranbär. Stora fina Bigarråer från Orelund i
Rörum, Simrishamn.
Egentillverkade och högkvalitativa produkter: Olivolja, oliver, olivtapenader, kryddor, handgjord tomatsalsa och olivskårpor.
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Röstånga Bröd HB
Arles ostkakaksbageri
Boels Blå
Formator konsult
Formator konsult
Djäknegårdens Honung
I.S. Te och kryddor
Lilla Båstad/Biföreningen Lilla Båstad
Hovdelikatesser AB
Naturkraft No 9 AB
Formator konsult
Båstad Bryggeri
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Företag
Gen-Smide
DA-Knives
Leif Persson
TST Knivar
Henrik Helbech Larsen
Anders Holstein
Kniv Sven & Dolks Vapengravyr

Långjästa surdegsbröd bakade på eget absolut färskt, extremt grovmalet stenkvarnsmjöl av råg och vete.
Äkta småländsk ostkaka
Boels Blå - unik blåmögelost på utvald komjölk.
Naturgodis: Torkade nötter och frukter, marknadskarameller, brända mandlar
Naturgodis: Torkade nötter och frukter, marknadskarameller, brända mandlar
Smaksatt och naturell honung, bisalvor, bipollen, propolisklubbor och honungskarameller.
Försäljning av te, kryddor & marmelad.
Norrvikens egna honung.
Svenskodlad senap från vår egen gårdstillverkning i Hov.
Egna kryddblandningar, brännvinskryddor, örttéer, kanderad ingefära - Allt utan tillsatsämnen.
Naturgodis: Torkade nötter och frukter, marknadskarameller, brända mandlar
Det lokala företaget Båstad bryggeri är på plats och demonstrerar hur bryggningen av öl går tillväga. Försäljning på plats.

Knivutställare
Hantverk
Smidda knivblad, kockknivar och yxor.
Handgjorda knivar o knivblad, diverse material.
Samiskt inspirerad kniv- o tenntrådsslöjd.
Högkvalitativa knivar och nyheter för knivtillverkning.
Knivmakare, jakt- och fiskeknivar.
Knivmakare
Kniv Sven: Knivslöjd, silversmide, läderarbeten och träslöjd.

Utställare tälthall Åsen
Monter Företag
501
Pernilla C Remade
502
Ateljé Gamla Huset
503
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505
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Margareta Forslund Design
Urban Brunell
BOHEMIACOLLECTION
Kanelbullen - The Cinnamon Bun Project
Rusolit entreprenad AB
Damstorps Hantverk
Föreningen Skånelin
Wenanders Möbler & Ting
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April Möbelform
Mocka of Sweden
Ateljé HK
Fårmors Lammfällar
Ateljé Penseldraget
NetteDesign
Retrofrun
Djupsund Design
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Can Företagsresurs
YP Hantverk
Tre klockor, silver

Hantverk
Unika barnkläder tillverkade med kärlek från återbrukade textila material så som jeans, gardiner etc. Egen design och tillverkning.
Måleri med lantlig känsla: Höns, hästar, änglar på trä/duk. Målade trähästar, hästljusstakar, "änglabröder", barnstolar/-pallar, nyckelskåp, skyltar. Kort m
egna motiv.
Glaskonstnär, smycken, kläder
Skålar och muggar i stengods och porslin.
Mässing och silversmycken med inspiration från naturens processer. Ofta i kombination med råa eller slipade ädelstenar och halvädelstenar.
Lotteri till förmån för skolbarnen i Nolutando, Sydafrika
Konstverk, ljuscarvning från paraffin. Kan beställa egna designljus till olika tillfällen
Syr i fårskinn.
Demo av linberedning, bråka, skäkta, häckla och spinna.
Renovering och restaurering av möbler från 1700tal - 1960tal med traditionella hantverksmetoder och material. Ådringsmålning, marmorering, förgyllning
och ytbehandling.
Hänggungor i lin och läder med upphängning av hampa.
Mockakläder i tvättbar getmocka. Kuddar o plädar i härlig mocka.
Handgjorda smycken i guld och silver.
Lammfällar, skinnhantverk: Kuddar, engelska anslagstavlor, lammhalsdukar (boa), pulsvärmare, pannband, muffar nallar & handgjutna ljus.
Bilder ur egen ateljé: Glada kossor, reproduktioner med ramar, vykort, kosse-böcker, födelsedagsalmanackor. Bilder med naturmotiv och djur.
Smycken i lampwork/silver tillverkade från grunden med egna pärlor etc.
Hos Retrofrun blir gamla ting till nya saker i en nyskapande upcycling-design. Lampor, ljusstakar, smyckegömmor, skålar m.m
Design på Bergkulla skapar unika smycken och inredningsdetaljer för hemmet genom textil upcycling och origami. Lampskärmar, bonadskuddar, nåldynor,
origamislingor samt origami-örhängen och -hårsmycken.
Lammskinn i olika färger, handtvättade ull från egen bestättning.
Skinn- och träarbeten såsom pallar och prydnadsdjur samt virkade halsband m.m.
Unika silversmycken för honom och henne i personlig stil och egen tillverkning.
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Spaarmanns G-S-Produkter
Christina Edursdotter AB
GN Smycken & Design
FilleFin AB
AnnAn Design &
Made in Sweden by Hellsmark
Eldhästens Bild
Text & Hantverk Birgitta Möller AB/
Festfolk & Folklore

Träsvarvning - innehar Guinness Världsrekord i minsta nipperask!
Tröjor, mössor, vantar och halsdukar i jaquardstickad merinoull.
Handgjorda silversmycken i egen design
FilleFin – stickat i lin. Även sydda plagg och tillbehör efter egen design och tillverkning i ateljén i Svedala.
AnnAn Design: Egna mönster för koftor, tröjor klänningar, byxor, kjolar.
Made in Sweden by Hellsmark: Personliga kläder i linne, bomull och libertutyger - allt i naturskönt material.
Minigrafik, raku-keramik, änglar, smycken.
Retroförkläden i återbrukad bomull+grytlappar, Nåldynor av plåt/ vadmal; broderade armband av vadmal 120 sid bok om hemslöjd, broderade
mormorsbörsar och näsduksbörsar.
Festfolk & folklore. Korta & långa särkar - med eller utan broderier. Armband, ringar, väskor och iphone fodral - i vadmal. Virkade armband & halsband,
broderade broscher & armband i stramalj. Täljda & målade nålhus, virkade börsar.

Utställare tälthall Havet
Monter
401
402
403
404
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Företag
Godsägare Jessica Lindberg
Fairnet AB
ElisabethH
Lenas Lappar
Malin Jansson Smycken
Stensmedjan Ulf Solvin
Garnlycka
Maria Lindberg Design
Kerstin Oldal
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Kaipa
Ullcentrum Öland & Creative4you
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Keramikverkstan
IrinasDesign
Design Emma Sjödin
Ateljé Eliza Design
Hantverksta´n KLG
Farmhouse Soaps
RYPE
Ateljé Hemmagjort
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Maria Brusewitz
mod designstudio AB
Glasfusing
Konstantin-Larsson
Pernilla Petersson
Hjördis Levin
Jola Design
Alf Ljungkvist Konsthantverk & foto
Ateljé BådeOch
Vingåkers Guldsmedja
Ramfelt Konstsmide

Hantverk
Levande hantverk - demonstrerar rakubränning. Stengods o raku: Vitlöksrivare med magnet, mjölkkannor, stora fat ETC. Raku-smycken.
Stryksystem för hantverk och sömnad.
Silversmycken
Lappteknik, textil. Väskor, necessärer, dukar och bruksföremål som grytlapppar, grytunderlägg, täcken stora och små.
Moderna smycken i stilren design i silver, porslin, mässing och resin.
Smycken i sten, glas, porslin och silver
Handfärgade garner i liten skala. Paket med garn + egendesignat mönster. Egendesignade färdiga accessoirer, sjalar och handledsvärmare.
Tidlösa plagg i naturmaterial. Egen design och infärgning. Både figurnära och lediga plagg, även stora storlekar.
Trähästar med handplockade pressade blommor. Trähästar täckta med bladguld, bladsilver, bladkoppar. Träbrickor och glasunderlägg med handmålade
motiv, bladmetall och blommor.
Vadmalsjackor med återbrukade handbroderier. Skinnjackor, pälsjackor, accessoarer och väskor.
U Ö: Tovade grytunderlägg och sulor. 1- och 2-trådigt ullgarn, lingarn. Stickor, virknålar, kroknålar i bambu.
C4y: Handstickade sjalar, mössor och pulsvärmare i kvalitetsgarner. Handfärgat ullgarn, tovade produkter, lavendelpåsar, tygkassar, broscher, mm.
Konst- o bruksföremål i stengodslera i kombination m smide o betong. Vägghängda alster av rostigt järn, guld, silver o porslin.
Tovade och sydda hattar, mössa, väskor, broscher, accessoarer och ull eller naturtyg kläder.
Väggbonader i linne, sol/insynsskydd ( Almedahls solskyddsväv) Brickbord med ställ i valnöt och ask, kökstextil, skärbrädor och kuddar.
Design o sömnad i tunna beklädnadsskinn. Mocka, nappa o sämskskinn. Allt ifrån vardag till fest, även kuddar, väskor, babytofflor, förkläden.
Lammskinnsprodukter: Västar, mössor, pannband, boor, vantar, tofflor, nallar, får, kuddar, lammskinn.
Egen tillverkade ekologiska tvålar i engelsk stil samt egensydda produkter, haklappar, byxor m.m.
Smyckeskonstnär och designer. Gediget hantverk. Unik o personlig design med exklusiva materialval.
Alla tiders förklä och andra textila nyttigheter. Du finner design av bland annat Viola Gråsten, Stig Lindberg och Karin Mannerståhl i min kollektion av minst
100 olika tyger.
Brukskeramik i lergods
Stilrena plagg av mjuk ull, dam och herr. Färgade pälskragar. Sommarplagg med eget fotoprint
Glas i kombination med armeringsjärn: Fat, skålar, lampor, fönsterdekorationer, speglar, glasprydnader o smycken.
Inredningsdetaljer såsom kuddar etc med recycling-tanke
Handgjorda smycken i glas - halsband, örhängen, ringar.
Smycken i horn från dovhjort, vildsvin o älg. Smycken av gamla silverskedar.
Stickat i naturmaterial. Kläder, mössor, strumpor m m.
Nyckelskåp, CD-skåp, vitrinskåp och kryddhyllor.
Unika caper med detaljer. Smycken i textil, glas, järn, silver, aluminium och gummi.
Designar och tillverkar smycken i guld och silver, gärna med stenar.
Järnsmide, skålar, ljusstakar, krokar, haspar m m. Sjökortslampor. Silverarbete: Ringar, länkar, broscher, halsband mm.
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Pernilla Svenre
Ateljé Skinn o Tennsömnad
Christina Gardtman
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Ankis design
Baggbo Lamm
Vipan Produktion AB
Frickum AB
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Bodils Bod / BÄÄH-design
Mariedal Design AB

Maskinstickade plagg och accessoarer till kvinnor. Merino-, lamm- och alpackaull.
Handsydda väskor, armband, halsband, örhängen, hårprydnader, klockarmband i tenntråd med silver på renskinn.
Christina Gardtman - Rakubränd och rökbränd keramik samt stengods.
Nina Floderus - Vävning
Stickade produkter av egen design och tillverkning, mössor, sjalar, tröjor, sockar m.m. Tillverkat i merinolammull och alpacka.
Lammfällar, ullgarn, lammskinnskuddar, mössor, hattar, ullstrumpor, ulltvålar, sittdynor och lammskinnsväskor.
Stickade klädesplagg samt accessoarer
Konstkort, ramade planschtryck, högkvalitativa konsttryck (ramade och oramade), brickor, brickbord och T-shirts - alla produkter har tryck
efter egna originalmålningar.
Hantverk av lammskinn och ull från i huvudsak egna får: Kläder, heminredning, lammskinn, ullgarn etc.
Kläder och accessoirer i 100 % ren ny ull, designade och producerade i Alingsås.

