
Material -  kursen i yllebroderi i Sigtuna 
  
Om du inte redan har stampad ylle, med andra ord kläde eller tunn vadmal, lämpligt att 
brodera på och med så rekommenderar vi att i god tid innan kursstart beställa från Harry 
Hedgren i Malung. De har en websida och brukar stänga för semester vid midsommar. Det 
kläde som vi föreslår för ändamålet är sorten "Polar" som finns i 22 olika fina färger. Det går 
att köpa med minimum 1 dm/färg på 150 cm bredd.  
För att inte begränsa sig så är det bäst att köpa 1 eller 2 större bitar av någon färg som 
bottenfärg. Till en kudde behövs 40-50 cm och till ett etui/marsma/liten necessär räcker det 
med 20-30 cm. Svart, marinblå, oblekt eller rött är traditionella färger att ha i botten, men 
den som hellre vill ha någon annan klatschigare botten att bygga på så väljer man såklart 
det. 
För den som har en hemslöjdsaffär i närheten så brukar de också sälja kläde. ”Tulips and 
Roses” och ”Coolwool” säljer också kläde. 
 
För att kunna släppa loss kreativiteten så är det bra att ha ytterligare mindre bitar (10-20 cm) 
av förslagsvis minst 3 kulörer, som harmonierar med färgen i bottentyget. De kan vara i 
samma färgskala eller lika väl i komplementfärger till bottentyget för att förstärkas, men 
våga kanske blanda rent av helt vilt tvärtemot alla färgregler. Det finns så många fina färger 
att välja bland så det kan vara svårt att begränsa sig. Dessutom ska vi ju jobba en hel vecka 
och påbörja flera olika projekt. 
 
Företaget Harry Hedgren presenterar klädet Polar så här: 
"Lättvadmal i 100% nyull. Vikt 530g Bredd: 150 cm 
Ett tyg med mycket brett användningsområde tack vare sin smidighet och följsamhet. Nyullens 

långfibriga struktur gör att luddningsprocenten är mycket låg." 
 
Här är länken till deras sida med klädet Polar: 
http://10295.shop.textalk.se/vadmal/polar/ 
 

Harry Hedgren AB webbutik - Polar - Textalk 

Lättvadmal i 100% nyull. Vikt 530g Bredd: 150 cm Ett tyg med mycket brett användningsområde tack vare sin smidighet 

och följsamhet. Nyullens långfibriga struktur gör 

10295.shop.textalk.se 

 

För att kunna sy behövs såklart broderigarner i olika kulörer. Det kan vara 6-trådiga delbara 

moulinégarner (t.ex. DMC eller Anchor), tunt pärlgarn nr 8, lingarn 16/2 (kan vaxas med 

bivax) eller sysilke/ knapphålssilke (finns ofta på loppisar). Det räcker med en sorts och i bara 

några kulörer. Ta med det ni ändå har! 

Man kan komplettera med tunt 2-trådigt ullgarn i olika kulörer, t.ex. Moragarn/redgarn, 

http://10295.shop.textalk.se/vadmal/polar/
http://10295.shop.textalk.se/vadmal/polar/


Appleton crewel wool eller Möbel 8 om man ändå har det hemma. Moragarn finns också att 

köpa hos Cool Wool, Brodera Mera eller Tulips and Roses.  

 
Övrigt material att ta med är: 

• Spetsiga nålar med öga som passar det broderigarn man har 
• Sax för tyg/garn 
• Knappnålar 
• Fingerborg 
• Papper och penna, samt sax för papper (papper slöar ner saxar) 
• Markeringspenna av något slag. För att kunna rita på ylle så fungerar det bra med en 

vit eller kulört gelépenna, skräddarkrita, s.k. krithjul med pulver i eller rent av en tunn 
OH-penna. Man tar det man kan hitta hemma. 

• Lintråd/knyppeltråd 35/3 eller ev. björntråd eller Mölnlyckes kraftiga Goliath tråd 
eller dubbel sytråd att sy skarvsöm och montera ihop med. Spetsiga nålar som passar 
till den tråd man har. 

• Fodertyger i lin eller bomull /snedslå 
• Vlieselin att stryka fast bakpå fodret för extra styrsel 
• Blixtlås 25 cm + ev. knappar och ev. kardborreband 
• Sytråd i färger som passar klädet 
• Knappnålar 
• Smörpapper/mönsterpapper 
• Sybåge 
• Klädvårdsrulle 
• Anteckningsblock/skiss block 
• Hårdpappskiva, typ baksidan av kollegieblock/tårtkartong 
• Kamera el. mobil el. surfplatta kan vara bra att dokumentera med om du har en. 
• Stygnbok är också bra att ha 

 
För den som vill släppa loss dekorerandet kan det vara kul att ha band/spetsar och/eller små 
glaspärlor s.k. rocaillepärlor (undvik plastpärlor), samt en tunn pärlnål som går igenom 
pärlan även när det är tråd på nålen. Men det kan också gå bra med mässings- eller 
kopparfärgad metalltråd eller en ren och uppklippt kaviartub att klippa (ej tygsaxen) små 
bitar av.  
 
Köp inget extra utan ta det som finns hemma-låt inte denna lista bli er övermäktig!  
 
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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