
      
Esbo Marthaförening r.f.      
 
 
 
 
 
 
Medlemmar i Esbo Marthaförening är välkomna att delta i Hantverksdagen 
 
 
tid:  lördag 9.11.2019 kl. 10 - 14 
 
plats:  Tunaberg seniorhem, Framnäsängen 4 (nära Iso Omena) 
 
anmälningar:  senast 30.9.2019 till kretsordföranden 
 
deltagaravgift:  10 euro inkl. lunch, kaffe/te samt materialkostnaderna (om inte annat nämns) 

Berätta om eventuell specialdiet då du anmäler dig. 
 
 
  
Man kan delta i en eller flera av följande aktiviteter. Nämn gärna i förväg vad du är intresserad av. 
 

1) Ta gärna eget stickningsarbete (garn och stickor) med dig till stickcaféet där man kan sticka vad 
man vill eller pröva på något nytt. Du kan även ta med dig arbeten du gjort och berätta om dem för 
andra. Man kan tipsa om intressanta böcker, tidningar eller mönster. Har någon eventuellt problem 
med sina maskor? Tillsammans hjälps vi åt och inspireras av varandra.          
Det finns att låna stickor i fall du inte har egna. Är man utan garn så finns det att få för sådant som 
man hinner tillverka på plats.            
Här kan lämnas färdigt stickade yllesockor, mössor, vantar och liknande som man vill donera till 
välgörenhetsändamål i Lettland eller i hemlandet.  

2) Gör en julstjärna att hänga i fönstret eller några julkort att posta inför julen. Material finns på plats. 
3) Sy en fruktpåse som du kan ta med till matbutiken eller sy hjärtan av filt för att hänga i julgranen. 

Ta gärna egna nålar och sax med dig. 
4) Virka en tomte, en disktrasa eller tvättlappar för sminkborttagning. Ta gärna med dig virknålar samt 

garn typ 7 Bröder och bomull-bambu. Hämta gärna några skumvinskorkar till tomteverkstaden.  
5) Gör tändrosor som du kan använda för att lätt få igång brasan eller ge dem som present åt någon. 

Ta gärna äggkartonger samt gamla ljusstumpar med dig. 
6) Enkla broderiarbeten/korsstygn kan göras enligt modell eller ta eget broderiarbete med dig 

hemifrån. Egna nålar och sax är bra att ha med. 
7) Kom och måla tomtar på träpinnar. Material finns att få på plats. 

 
 
 
 
Såväl erfarna handarbetsvänner som nybörjare är hjärtligt välkomna! 
 
 
 
 
 
 
 


