
Material att ta med till sommarkursen i Sigtuna – ”Textilfärgning och fritt 
broderi”. 
 

”Man tager vad man haver” i enlighet med Kajsa Warg.  
 
Broderigarner finns ofta att köpa lite billigare på loppisar och hos t.ex. Röda Korset där man 
även brukar kunna hitta användbara begagnade dukar och kökshanddukar av bra kvalitet i 
lin och/eller bomull. 
 
Inget textilt material kommer att finnas på skolan förutom textilfärg och screenramar som 
får nyttjas av kursledaren mot 75:-/kursdeltagare och färgningsdag (3-4 dagar).  
 
Här kommer en lista på vad du ska ta med dig: 

• Broderigarner i olika färger, tjocklek och kvalitet. Det kan vara tjocka och tunna 
trådar. Själv använder jag mest moulinégarn från DMC eller Anchor, som är 6-trådigt 
och går att dela. Men även andra garner, såsom broderilin och pärlgarner, går att 
komplettera med. Ta även med några olika färger av sytråd, t.ex. svart, naturfärgat 
och vitt är en bra början  

• Tyger – grova och tunnare, gärna vita, beiga och oblekta i lin och bomull. Ta gärna 
med gamla kökshanddukar, servetter, damastdukar. Gärna använda i bra kvalitet 
som det lönar sig att lägga ner mycket broderitid på, men inte så fina att du inte 
vågar måla och trycka (kanske kladda!) på dem. Du kommer säkert att märka att du 
har tagit med för lite tyger även om du hemma tycker att detta borde nog räcka mer 
än väl! Om du köper nya tyger så är det bra att tvätta dem hemma innan kursstart.  

• Sax (broderisax men även gärna en grövre sax) 
• Nålar för broderi som passar de trådar du har, men även vanliga synålar 

• Fingerborg - om du brukar använda det för att undvika såriga fingrar 

• Knappnålar 

• Förkläde och kanske även plasthandskar om du är rädd att få färg på fingrarna 
• Märkpennor (blyerts fungerar till viss del men kan vara svårt att få bort om man inte 

syr över) så bättre är ritkritpennor för textil som finns i olika färger och pennor som 
är självupplösande eller går att ta bort med lite vatten. 

• Anteckningsblock   
 
Övrigt som du önskar ha med om du ändå har det hemma (går även bra utan): 

• Gasväv eller gasbinda 

• Organza, schiffong och tyll i olika färger kan vara roligt att sy in i dina motiv för att 
skapa djup och färgskiftningar. Det är dessutom rätt billiga om man nöjer sig med de 
i konstmaterial. Glaspärlor/Rocaillepärlor +pärlnål brukar alltid sätta lite piff på 
broderiet.   

• Surfplatta eller digital kamera, för att kunna fotografera dina tilltänkta motiv och 
skissa/brodera därifrån + laddare till surfplattan/mobilen. 

• Stygnbok 
 

 
Det kommer att bli en rolig och inspirerande vecka med mycket intryck.  
Vi ses! 
 

För eventuella frågor kontakta mig gärna 
/Ann-Marie Alskog 
ann-marie.alskog@hotmail.com 
072-5882144 
 
PS Det finns en badplats på gångavstånd så den som vill bada kan ju ta med badkläder. DS 
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