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Zij is bovendien Zweden-kenner bij uitstek en organiseert cultuur- en textielreizen naar Scandinavië, 
geeft cursussen in Zweedse borduurtechnieken en verkoopt Zweedse materialen en traditioneel band 
 
Kom voor een cursus of workshop uit het cursusprogramma,  of maak een afspraak om de cursus te 
volgen die jij wilt (alleen of met een groepje). 
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Er zijn genoeg overnachtingsmogelijkheden in de buurt, voor als je een meerdaagse cursus wilt 
volgen. 
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Beste lezer, 

je hebt hier het laatste GRATIS “Hart-onder-de-riem” (nummer 3) van de digitale themanummers 

van Blomsterstuga in handen. Een nummer in tijden van crisis. Om wat ideeën aan te dragen om 

de dagen prettig door te komen! 

Met wat knutselplezier, wat tuinarbeid en wat zomerse recepten 

En, om maar eens een mooie slogan te gebruiken: Volg je hart, gebruik je hoofd! 

Veel maakplezier gewenst en vooral:  

Välkommen bij Blomsterstuga! 

De patronen zijn alleen voor eigen gebruik. 

© 2020 Dita Blom    www.blomsterstuga.nl 

 

 



Vakantie in de tuin                      2 

 

     
 

Maak een paar lekkere grote kussens voor de tuinbank om op te zitten.  
In de webwinkel vind je leuke pakketten voor (zomerse) wandkleden. 
Ook in het boek “Helene’s yllebroderier” vind je veel voorbeelden van zomerse wandkleden, met o.a. 
de Midsommarboom, Zweedse paardjes, Lovebirds etc. 
 

  
 

Een omgekeerd kistje doet dienst als tafel. Misschien ga je kamperen in de tuin. Als je etenswaar in 
de tent wilt bewaren, is het handig om een paar goed sluitbare plastic bakken te gebruiken.  
Of gezellige ouderwetse blikken, potten of trommels. 
 

          
 

         
 

   Een bank ziet er toch veel gezelliger uit met kussen? 

https://www.blomsterstugawebwinkel.nl/c-4387946/kussens/
https://www.blomsterstugawebwinkel.nl/a-51925857/borduur-boeken/helenes-yllebroderi


We bouwen een tent  (voor de pop of de beer)         3

  

       
 

Nodig: bamboestokken, touw, schaar, stof, garen. 
Knip 5 bamboestokken van 60 cm. Bind ze twee aan twee bij elkaar. Bind de 5e vast als nok. 
 

    
 
Neem een stuk stof van 50 x 100 en sla dit over de nok. Zet even vast met knijpers. 
Knip een stuk stof voor de achterste driehoek (meten). Naai deze tussen de dubbelgevouwen 
achterkant vast, maar laat bovenin een opening voor de stokken. Sla het doek over de tent en rijg de 
stof aan de voorkant om de "palen". Je kunt natuurlijk ook nog een driehoek aan de voorkant naaien 
en middenvoor openknippen. Maak dan lintjes aan weerskanten om de tent open te zetten. 
 

    

 Zet de tent op een schaduwrijk plekje in de boomgaard.  
Leg er een paar leuke kleedjes in en spelen (of luieren) maar. 
 
(Uit: Poppenboek 1, Digitaal magazine nummer 2) 

https://www.blomsterstugawebwinkel.nl/a-51924981/digitale-magazines/poppennummer-1-nummer-2


  

 Vakantie in de tuin met “The aunties” van Inge Löök, een Finse kunstenares. Geniet ervan!! 

  

Of kamperen met Petsson en Findus. En natuurlijk met een pannenkoekentaart!! 

      

De kaarten (en 

kalenders) van Inge 

Löök zijn hier te 

bestellen. 

De boeken van 

Pettson en Findus 

vind je bij de betere 

boekhandels of bij 

bol.com. 

Kijk hier een leuk 

filmpje van Pettson 

en Findus 

(Engelstalig). Of ga 

naar Youtube.com 

en zoek op Pettson 

en Findus  

https://www.hollandsekaart.nl/c-4410843/inge-look/
https://www.hollandsekaart.nl/c-4410843/inge-look/


Graan   Uit: Oogst, digitale bilbliotheek nummer 3    5 

Ik woon al bijna mijn hele leven in agrarisch gebieden. Elk voorjaar is het weer een verrassing wat de boer 

gaat zaaien. Met aardappelen weet je dat er veel gesproeid gaat worden. Met maïs heb je wekenlang geen 

uitzicht. En bieten zijn supersaai! Geen bloemetje te bekennen. Nee, dan maar liever graan. Of koolzaad, 

want dan schijnt wekenlang de zon. 

Graan groeit heel snel. Na het zaaien schiet het de grond uit. En dan komen er die prachtige aren aan. Eerst 

groen, maar langzaam aan verkleurend tot goudgeel. En na het oogsten ligt er een heel pak stro op het land. 

Niet meer tot ouderwetse pakjes gebonden, met touw er omheen, maar tegenwoordig vaak grote rollen en 

soms zelfs in plastic gehuld.  Kom je terug van vakantie, dan ligt de akker er soms al weer omgeploegd bij. 

Jammer. 

Het graan inspireert ook veel kunstenaars. 

  

Vincent van Gogh. Middagsrust.                 Johan Dijkstra (De Ploeg): Zuidlaardermeer. 

 

       

    

Granen zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks voedsel. Brood, gebak, pasta's enzovoort. 

Het grootste deel ervan is tarwe, maar er zijn zo veel meer soorten. Rogge, haver en gerst komen 

al vanouds voor in Nederland. Tegenwoordig is spelt ook een populaire graansoort. 

 

https://www.blomsterstugawebwinkel.nl/a-51925286/digitale-magazines/oogst-nummer-3


Eenvoudig zeefdrukken ......            6 

     

In een zomerweek verven op Cappelagården (Öland) hebben we op eenvoudige wijze gezeefdrukt,  

namelijk met een pagina uit de telefoongids, een zeefraam en wat verf. 

Mijn inspiratiebron was een tarweaar, die ik langs een akker had gevonden. 

Maak een simpele zeef. 

 

 

 

 

 

 

 

Graan borduren met zijdelint. 
             

 

 Rogge  Tarwe  Gerst 

 

Beschrijving: 

borduur de stengels van het graan met 

een wollen draad groen / bruin. 

Knip stukken zijdelint van ± 40 cm. Voor 

de tarwe borduur je steken van 

ongeveer6 mm. Trek het lint niet te strak 

aan. Voor de rogge mak je de steken iets 

groter en trek je het lint ook wat strakker 

aan. Zo ontstaan de lange dunne korrels. 

De gerstekorrel zit er en beetje tussenin. 

Maak voor de tarwe het blad in 1 lange 

steek (verdraaid). Bij de rogge en de 

gerst borduur je de sprieten met dun 

garen en lange steken. 

 

Nodig: zeefraam of quiltring, fijne vitrage of horregaas, eenvoudige afbeelding, verf  
 
Om te kunnen zeefdrukken heb je een zeefdrukraam nodig. Die kun je kopen of maken, maar je 
kunt ook een schildersdoek op frame gebruiken. Die zijn er in veel maten voor weinig geld te koop. 
Haal het canvas van het raam en verwijder ook de nietjes. Niet nu een stuk hele fijne 
vitrage/horregaas op het raam. Je kunt voor een kleine afbeelding een borduurring gebruiken. Je 
hoeft dan niet te nieten. 
Snijd een afbeelding uit een stuk papier of uit plakplastic. Leg de afbeelding op het te bedrukken 
materiaal. Leg het raam erop. Als het raam groter is dan de afbeelding, dan plak je het teveel aan 
zeefraam af met breed schilderstape. Trek met een rakel (of een plastic pasje) de verf in 1 keer 
naar boven. Na het printen je raam snel schoonmaken voor later gebruik. Als je op textiel drukt, 
moet je de afbeelding strijken om te fixeren. 



Zomers kussen.               7 

Geïnspireerd op de korenvelden, met de prachtige korenbloemen en klaprozen, borduurde ik 

onderstaand tafereel. Een compleet pakket is verkrijgbaar in de webwinkel. 

Op weg naar Zweden zien we de klaprozen altijd langs de korenvelden in Noord-Duitsland en Denemarken. In 

Nederland zijn ze uit het graan verbannen, helaas. De combinatie van het gele graan, de rode klaprozen en de 

blauwe korenbloemen is onweerstaanbaar mooi. De teerheid van de blaadjes en het robuuste van de kleur is 

een fascinerend geheel. 

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 
 

In Zweden bloeit de 
korenbloem (Blåklint) rond 
midzomer.  
Vanwege zijn blauwe kleur 
(ook in de vlag van Zweden)  
wordt de korenbloem, 
samen met het wilde 
margrietje, veel gebruikt in 
de midzomerkransen. 
 

https://www.blomsterstugawebwinkel.nl/a-60195777/kussens/korenveld/


Blauw            8 

   

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                      Serviesgoed van de Zweedse firma                                                                                                                                    
stavs                                                                                                             Gustavsbergberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              

                                                                                                              Tapijt Blåklint, design Marianne Richter  

                                                                                                              1944 

 

 

 

 

In Korenbloemen zit veel nectar, wat zorgt voor de heerlijke licht-
zoete smaak van deze gezonde bloemetjes. De bloeitijd begint in 
Nederland meestal in juni en duurt t/m september 
De kleine Korenbloempjes zijn, qua vorm én smaak, verrassend 
mooi èn lekker voor culinair gebruik. Ze zijn zowel ‘heel’ als 
‘gesloopt’ uitstekend geschikt voor garnering van allerlei 
gerechten en verwerking door -of op- ijs en kruidenboter.  
Tip: Als u Korenbloemetjes ’s zomers in simpele ijsblokbakjes 

invriest, kunt u ze vervolgens direct, maar ook in de winter als ze 

helaas niet leverbaar zijn, als ‘dansende bloemetjes’ o.a. in 

drinkglazen serveren. 



Blåbär / bosbessen.                    9 

Bosbessen, frambozen en aardbeien. Dat zijn wel de drie populairste bessen in Zweden. 

Bij elke supermarkt en op elke hoek van de straat kun je de bakjes met bessen kopen. In de zomer zijn het 

vooral scholieren die hier een zakcentje mee verdienen. 

Ook wordt de bes veel afgebeeld en komt ook in menig (prenten)boek voor. Bekend zijn natuurlijk de platen 

van Elsa Beskow, zoals mijn Zweedse Putte's äventyr i blåbärsskogen (Hansje in 't bessenland, Christofoor) 

     

   
 

En nu is er het leuke borduurboek: “Brodera retro” van Carina Olsson. Zij heeft servies- en textieldesign uit de 

50-er en 60-er jaren gebruikt voor haar borduurontwerpen. Te koop in de webwinkel. 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat bosbessen populair zijn 

in Zweden blijkt wel uit het 

feit dat ze overal op worden 

afgebeeld.  Zoals 

bijvoorbeeld dit servies, 

ontworpen door My Floryd 

Welin en gebaseerd op de 

50-er en 60-er jaren.  

https://www.blomsterstugawebwinkel.nl/a-60057701/borduur-boeken/brodera-retro


Lavendel             10 

Geurzakjes, handdoekjes etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                         

                                                                                                                      

                                                                                                                     Uit: Noorderland, 2019                                    

In plaats van de buideltjes, kun je 

natuurlijk ook ouderwetse 

geurzakjes maken. Gebruik bv. 

oud linnengoed of iets anders 

moois uit de kringloop. Naai er 

een vierkant kussentje van of een 

zakje. Borduur in het midden een 

paar takjes lavendel en versier 

het verder naar eigen inzicht. 

Dun linnen borduurgaren is er 

mooi bij. Als je het kunt, kun je 

het zakje verder versieren met 

open naaiwerk. 

Een eenvoudig lavendelpatroontje. Teken eerst 

de stengels met een verdwijpen op de stof. Als 

je op linnen borduurt, gebruik dan dun linnen 

garen. Borduur de stengels met de steelsteek. 

Borduur de bloempjes en blaadjes met de 

platsteek. Het lint en de letters kun je met 

stiksteekjes borduren.  

Je kunt het patroontje ook gebruiken voor 

yllebroderi. De werkwijze is gelijk, alleen 

borduur je nu de bloemetjes met een 

kettingsteekje. 

Wij hadden op de lagere school 

nog ouderwets handwerken. Daar 

hoorde, behalve breien en haken, 

ook het maken van een maaslap, 

een verstellap en open naaiwerk 

bij. En soms is dat dus best fijn: 

dat je dat ooit geleerd hebt. 



       

 

 

 

 

 
Lavendelvelden in de Provence 
 
Lavendel: kalmerend, rustgevend. Bij nervositeit, migraine, slapeloosheid. Lavendelolie schept een 
sfeer van zuiverheid en frisheid. Verdrijft slechte gedachten en depressies en brengt de 
zielshuishouding weer in evenwicht. 
 

Lavendelolie: Eerste hulp middel: bij wonden, hoofdpijn, verkoudheid, griep, slapeloosheid, 
spijsverteringsklachten, depressie etc. Verdrijft depressies en maakt schoon. Reguleert de 
schildklier, humeur en hele systeem.  Past bij elk huidtype, vooral droge huid. De geur van lavendel 
is zuiver en fris en geeft een gevoel van ruimte. Ze kan onzuiverheden van lichaam, ziel en geest 
wegwassen en brengt rust en harmonie. Ze verfrist bij vermoeidheid en kan (overvolle) ruimtes 
zuiveren. Verder bij brandwonden, bijen- of wespensteken, hoofdpijn, verkoudheid, griep, 
spijsverteringsklachten, droge huid, haaruitval, roos, acne. 
 

  
 

Neem een stukje oud linnen en knip een rechthoek van ± 18 x 14 cm. Naai eerst de bandjes op de stof. 

Naai de onder- en zijkant dicht. Werk de bovenkant af met een zoompje. Maak een klein binnenkussentje 

van ongeveer 8 x 8 cm en vul dit met de lavendel. Stop het kussentje in het zakje en knoop het met een 

bandje dicht. Je kunt ook een stukje zeep in het zakje doen. 



             12 

   
 

Sint Janskruid: dit kruid heeft een goede werking bij brandwonden en als kompres bij 
zenuwontstekingen. Psychisch werkt het heel goed om depressies te verlichten. 
De olie wordt gebruikt bij pijnlijke gewrichten, reuma, jicht, ontstekingen en huiduitslag. 
Als thee  kan het gebruikt worden bij bronchitis, astma, slapeloosheid, nervositeit en kiespijn. 
 

Sint-janskruidolie zelf maken. 
Sint-janskruidolie (Johannesolie) is wondhelend en insectenwerend. Maar ook goed als wrijfolie bij 
b.v. ischiasachtige klachten. 
Sint-Janskruid bloeit in de zomermaanden op droge gronden, vooral aan de bosrand, in grasland en 
bermen. 
Nodig: 50 gram verse bloemen, blaadjes en bloemknoppen. Doe deze samen met een kwart liter 
olijfolie in een glazen fles. 3 – 5 dagen laten trekken op een warme plaats, fles afsluiten en op een 
vensterbank in de zon zetten. Na ongeveer 6 weken is de olie rood gekleurd en kan dan worden 
gezeefd en gefilterd. Bij zonnig weer reageren sommige mensen allergisch op deze olie. 
 

Honing. 
Honing is een natuurproduct, door de bijen gemaakt van de nectar van bloemen. Door de geur, 
kleur en smaak is honing voor ons toch sterk verbonden met de zon. Het is een echt zomerproduct. 
Honing bevat waardevolle enzymen en kleine hoeveelheden mineralen en vitaminen. 
Honing heeft een kalmerend effect, voor lichaam en geest. Het geeft rust en ontspant.           Het 
werkt ook losmakend, bijvoorbeeld bij hoest lost honing vastzittend slijm op. Honing is een 
huidverzorger, vooral voor de gevoelige huid. Het kan gecombineerd worden met allerlei soorten 
etherische olie en dan in bad gebruikt worden. Het is ook erg geschikt voor lichaamsoliën. 
Kortom: met honing haal je de zon in huis. En voor bijenwas geldt hetzelfde. Vooral 
bijenwaskaarsen geven een prettige geur en sfeer. 
 

De blauwe bosbes. 
Samentrekkend, ontstekingsremmend en desinfecterend. Om bloedingen te stoppen, bij tand- en 
keelontstekingen. Als kompres bij oogontsteking. Gedroogde bosbessen hebben een sterkere 
werking dan verse. Grote hoeveelheden hebben een laxerende werking. 
 

     



Zon, zee, strand                13 

 

 
 

Zon en zeewater drogen je haar uit. Als je je haar daar niet tegen beschermt, kost het veel moeite 
en tijd om het achteraf te herstellen. Het is zonde om je haren deze zomer te beschadigen met uv- 
straling, chloor, zout en zee. Daarom hier een pakking met etherische oliën en natuurlijke 
ingrediënten om uitdroging van je haren in de zomermaanden te voorkomen. 
 

En misschien trek je er vaak op uit te voet? Of loop je veel op blote voeten? Dus ook tijd om je 
voeten eens extra te verwennen met een lekker voetenbad. 
 

Voeten: een voetenolie is heerlijk voor de voeten.  
Voeg aan een basisolie wat druppels etherische olie toe: 
-salie tegen zweetvoeten 
-rozemarijn voor de doorbloeding, bij koude voeten  
-jeneverbes tegen vochtophoping 
-citroen bij vermoeide, zware voeten of bij warm weer 
 

 
Haarpakking: meng 50 ml jojoba/olijfolie met 20 druppels etherische olie: 
Beschadigd haar: 8 dr rozenhout, 4 geranium, 4 sandelhout, 4 lavendel 
Vet haar: 10 dr bergamot, 5 lavendel, 4 citroen 
Roos: 10 dr rozemarijn, 5 eucalyptus, 5 berkenteer 
Tegen hoofdluis: 10 dr eucalyptus, 10 lavendel, 10 cederhout 
Masseer de olie in op de hoofdhuid, dek af met een (hand)doek en laat 2 uur intrekken. Daarna met 
milde shampoo uitwassen. 
 

   
                                                      Voeding voor je haar! 



Ikea recycling.          14 

Wonend aan de IJsselmeerkust gingen wij zomers bijna dagelijks naar het strand. Geruite zwemtas mee met 
een handdoek, fles limonade, een sinaasappel. En op een gegeven moment kwamen de eerste zakjes chips. 
Toppunt van luxe. Met een beetje zout in een blauw vloeipapiertje los in het zakje. En soms mocht je een 
ijsje.  
 

         
 

Poppenstrandtas. 
Een simpele en goedkope strandtas maak je in een handomdraai van de bekende blauwe Ikea-tas. Je kunt 
hier nog  veel meer leuke ideeën en toepassingen vinden voor de Ikea tas. Van rugzak tot minizwembad. 
 

 
 

   
 

  

Er zijn kleine katoenen tasjes verkrijgbaar, van 18 x 26 cm. Deze lenen zich 

uitstekend als badtasjes voor de kleintjes. Zwembandjes, zwembroek en 

een gewone handdoek passen er prima in. Of een pakje drinken en een 

frisse appel. 

Voor grotere kinderen kun je ook een tas op A4 formaat nemen 

Versier de tas  met een strandtafereeltje. In magazine 1 

(Midzomernummer) vind je het patroon van deze schelpentas, versierd 

met stempels en borduurwerk. De kinderen kunnen ook zelf op de tas 

stempelen of hem versieren met textielstiften. 

 

Nodig: 1 Ikea tas. Knip een reep van 36 x 10 cm + een rechthoek van 7 x 11 

(voor een kindermodel neem je ruimere maten). Als je de bovenrand van 

de tas gebruikt, hoef je die niet af te werken.  

Vouw de reep stof dubbel en naai de naad dicht. Naai 2 banden van 30 cm 

kruislings aan de tas. 

Naai de bodem in de tas. De naad van de tas komt in het midden van een 

korte kant van de bodem. Speld de bodem eerst in de tas en knip een 

beetje bij als dat nodig is. 

https://www.ikeahackers.net/?s=blue+bag


Hallon kruimeltaart          15 

 

  

Voor 10 stukken 

4 dl meel/bloem, 150 g boter uit de koelkast, ½ dl suiker, 1 ei 

Haverkruimels 

1 ¼ dl havermout, 2 ¼ dl meel, 1 dl suiker, 1 eetl. Vanillesuiker, 125 g boter, 7 dl frambozen (vers of diepvries), 

2 ½ dl dikke vanillesaus (zelf maken of kopen, vanillevla kan ook. De taart smaakt ook prima zonder of alleen 

als garnering) 

Bij het serveren 

vanillesauss, vanille-ijs of slagroom 

Werkwijze: 

1. Maak van de bloem, boter, suiker en ei een deeg. 

2. Druk het deeg uit in een rechthoekige vorm van 20 x 30 cm  

of een ronde vorm van 25 cm in doorsnee. Zet het deeg 30  

minuten op een koude plaats. Zet de oven op 200°  

3. Haverkruimels: meng havermout, bloem, suiker, vanillesuiker in een kom. Smelt de boter en voeg die toe 

aan de droge ingrediënten. Kneed dit tot een kruimeldeeg.  

4. Verdeel de frambozen over het deeg. Smeer de vanillesaus er over heen (optioneel). Strooi daar het 

kruimeldeeg over.  

5. Bak de taart in het midden van de oven in ongeveer 40 minuten. Serveer lauwwarm met vanillesaus, ijs of 

slagroom. 

 

 



Schaapskudde.          16 

 

Op verschillende plaatsen in het land zijn er nog schaapskuddes. Zelf ken ik ze uit de tijd dat ik in 
Drenthe woonde. De kuddes van Exloo en Balloo bezochten we regelmatig. Je kon meelopen als ze 
’s ochtends vertrokken, of ze rond een uur of vijf weer ophalen van de hei. In Exloo liep je dan 
dwars door het dorp terug naar de schaapskooi. Er zijn nog verschillende soorten heideschapen te 
vinden in Nederland, zoals het Drentse heideschaap, de Schoonebeker, het Veluws schaap. Hier 
vind je er alles over. 
Het zeer sobere en sterke Drents heideschaap wordt met name in Drenthe en omgeving gehouden 
voor de begrazing van arme, onvruchtbare en ruige heidegronden. De schapen bewegen zich 
makkelijk in minder toegankelijke natuurgebieden en kunnen lange afstanden afleggen. De wol is 
erg gewild door zijn ruigheid en de vele kleurvariaties maken elke bol wol en garen uniek. Het vlees 
is ook van uitstekende kwaliteit en in 2009 is het Drents heideschaap erkend als culinair 
streekproduct in de Slow Food Ark van de Smaak 
Drentse heideschapen zijn levendig, attent en  
nieuwsgierig van aard en hebben een prettig  
karakter. Daarnaast hebben ze een hoge mate  
van zelfredzaamheid, maar kunnen ze ook  
erg vertrouwd reageren op hun bekende  
verzorger. Hierdoor zijn ze goed geschikt  
voor kinderboerderijen of op locaties met  
publieksactiviteiten. 
 
Bij de meeste schaapskooien kun je wol kopen van de heideschapen. En daarmee kun je goed vilten. 
Probeer maar eens zo’n leuk schaapje te vilten. Zelf gebruik ik meestal bergschaapwol als basis (in 
vlies gekaard) en als afwerking prik ik er ook wel eens wat krulletjeswol op met de viltnaald. En voor 
je het weet heb je een hele kudde bij elkaar. Vilt er dan een ondergrond bij van groene wol, 
eventueel gemengd met wat bruin van de aarde en/of paars van de heide. 
 

https://www.heideschaap.nl/rassen.htm


 
 

Schaapje vilten. 

Nodig: 1 ovale steen, viltwol, borduurgaren, water + zeep.  
Werkwijze: Omwikkel voor het lijf de steen met wol, door hem als het ware “in te pakken”. Zorg 
ervoor dat er zo weinig mogelijk plooitjes ontstaan. Doop de steen met wol in warm water met 
zeep. Doe wat zeep aan de handen zodat de wol niet aan de handen plakt. Pak de steen tussen de 
handen en duw de lucht eruit. Wrijf zachtjes met de handen over de steen. De wol gaat dan 
vervilten. Ga steeds wat harder wrijven. De wol komt nu vast om de steen te zitten. Spoel uit. Rol 
het geheel even in een handdoek en laat drogen. 
Rol wat wol stevig op tot een ovaal ter grootte van een knikker. Doop in zeepwater en herhaal het 
proces zoals beschreven voor de steen totdat het een stevig geheel is geworden. Knip nu vanonder 
af aan beide kanten een stukje van de kop af voor de oren. Doe dit voorzichtig, want de schaar 
schiet gemakkelijk uit. Zorg er dus voor dat de bovenkant van de oren aan de kop blijven zitten. Vilt 
de oren afzonderlijk nog even door. Naai de kop op het lijf en naai er kraaltjes op voor de ogen of 
borduur een knoopjessteek. Borduur een mond als je dat leuk vindt. 
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Wol leggen. 
Neem wol in de gewenste kleur en druk één punt van de wol met de éne hand op de ondergrond 
vast en trek de wol met de andere hand in de gewenste richting. Zet de wol  regelmatig even met de 
viltnaald vast. Specifieke vormen worden al prikkend gemaakt.  De kunst is, om de wol zo vast te 
prikken dat het wel goed vast zit, maar dat het lijkt alsof de wol er losjes op ligt. Daarom wordt er 
meestal alleen rondom de vorm geprikt, anders ontstaan er prikgaatjes in de voorstelling.  
Werk met dunne plukjes wol. Liever een aantal laagjes in meerdere kleuren over elkaar, dan één 
dikke laag. Leg de wolvezels zoveel mogelijk horizontaal. Dit geeft rust aan het kleed. 
 

 
 
 

    
Leg bruine wol op alles wat aarde is. Bedek dit met groen. De lucht is lichtblauw. Leg over het 
donkergroen een laagje lichtgroene wol.  
 



   
Leg over de groene wol 2 of 3 tinten lila/paars. Het groen is nog steeds zichtbaar. 

    
Prik een lontje wol vast als neus. Vouw het om en prik de hals. Vorm met de rest het lijf. 

    
Neem een plukje wol. Draai het tot een draad. Vouw dubbel. Prik het losse eind vast aan de kop. 

    
Maak van een beetje bruine wol een oogje. Prik eventueel over het lijfje losse wolkrullen. 

   
 
 
 

Van losse krullen kun je 

bosschages prikken. Pluk de 

wol wat uit elkaar en prik het 

vast op de achtergrond. 

Meer info in het boek “Van 

schapenvacht tot 

kleurenpracht” (webwinkel) 

https://www.blomsterstugawebwinkel.nl/a-54768652/borduur-boeken/van-schapenvacht-tot-kleurenpracht-dita-blom


Zomerboerderijen / Fäbodar         20 

Fäbodar zijn zomerboerderijen in de bergen. Vooral in bosrijke streken hadden de boeren weinig 
landbouwgrond. Om te kunnen overleven brachten ze in de zomer hun veestapel naar hoger gelegen 
zomerboerderijen zodat het vee daar kon grazen. Ondertussen kon de schaarse landbouwgrond in de dorpen 
gebruikt worden als akkers. Dit gebeurde al in de middeleeuwen. Elke boer uit het dorp had een aandeel in 
minstens één fäbod en een fäbod kon bestaan uit verschillende boerderijen. 
De veestapel werd begin juni vaak langs smalle paadjes naar de fäbod gebracht. Tijdens de zomer werd het 
vee soms nog verplaatst naar een andere fäbod. Begin september werden de dieren terug naar het dorp 
gebracht.  

  
 
Al het werk in de fäbod werd door vrouwen gedaan, de mannen bleven in het dorp. Het werk was hard, het 
waren lange dagen en de verantwoordelijkheid was groot. Gedurende eeuwen hebben dappere vrouwen 
hier veel werk verricht volgens een eeuwenlange traditie. 's Morgens werden de koeien gemolken, nadat 
men één dier een bel had omgedaan vertrok het koemeisje met de dieren naar een weide. Met een hoorn 
gemaakt van een koehoorn werden de dieren bij elkaar gehouden en de roofdieren zoals beren en wolven op 
afstand gehouden. 's Avonds werden de dieren bij elkaar gedreven en kwam men terug naar de fäbod om 
opnieuw te melken. Eén meisje was dus de hele dag verantwoordelijk voor de hele kudde. Van de melk 
werden niet-bederfelijke producten zoals boter, kaas en verschillende soorten zachte kazen gemaakt. Deze 
kazen werden gemaakt door de melk langdurig te laten koken boven een vuur in het eldhus, een gebouw 
met een aarden vloer, een open haard in het midden en een opening in het dak om de rook te laten 
ontsnappen. Boven dit vuur werd niet alleen de melk gekookt maar ook het eten gemaakt. Kleine openingen 
in de muren lieten daglicht toe. Langs de muur stond een bank waarop de meisjes konden rusten of slapen. 
In de mjölkbod werd de melk, boter en kaas bewaard. Dit gebouw werd vaak half ingegraven of gebouwd 
boven een bron of beekje om alles fris te houden. In het begin sliepen de vrouwen in de buitenlucht naast 
een vuur om de vliegen op afstand te houden, later werden er woningen gebouwd. Het meest voorkomende 
woonhuis is de enkelstuga, een huisje dat bestaat uit een grote plaats met een haard, een kamer en een 
overdekt portiek. Andere gebouwen zijn vooral stallen en voorraadschuren vaak op palen gebouwd zijn, om 
muizen en ratten geen toegang te geven. 
Vanaf 1900 veranderden de landbouwmethodes: meststoffen en ploegen deden hun intrede, zodat de 
koeien beneden in de dorpen konden blijven. Er werden ook coöperatieve melkerijen opgericht zodat het 
belang van de fäbodar afnam. In de 20e eeuw werden de zomerboerderijen niet meer gebruikt en raakten in 
verval. Tegenwoordig is er nog een aantal fäbodar waar nog op de traditionele manier aan landbouw wordt 
gedaan.  
Fäbodar vind je vooral in Dalarna en de omliggende provincies Härjedalen, Jämtland, Hälsingland en 
Värmland. Fäbodar zijn een karakteristiek cultureel element uit de geschiedenis van Dalarna en je moet er 
dus zeker één bezocht hebben. Let wel: fäbodar zijn allemaal in privé bezit en geen openluchtmusea dus is 
het Zweedse allemansrecht hier niet van toepassing. Enkele nog “levende” fäbodar zijn: Karl 
Tövåsen en Arvselens  
 

       
 

http://www.metdeautoopvakantie.be/zweden/dalarna/380-karl-toevasens-fabod
http://www.metdeautoopvakantie.be/zweden/dalarna/380-karl-toevasens-fabod
http://www.metdeautoopvakantie.be/zweden/dalarna/380-karl-toevasens-fabod


Arvselen wordt al rond 1600 genoemd bij een inventartisatie van fäbodar in Dalarna.         21 

Het is een grote fäbod, die langzaam maar zeker verandert. Nieuwe generaties volgen de oude op 
en de oude laten hun sporen na in de nakomelingen. Täpp Lars woont van mei-september op 
Arvselen met zijn twee kinderen. 

“Skräppa”: tasje van een sterke vrouw.  
Skräpporna (de tasjes) werden gebruikt door de vrouwen op de fäbod om hun breiwerk in te 
bewaren, of wat meel en zout om de dieren mee te lokken als ze het bos in gingen (of terug) in de 
zomer.  De tasjes werden genaaid van restjes leer en/of stof en werden slechts bij uitzondering 
versierd. 
Täpp Lars naait nu weer van dit soort tasjes, versiert ze en geeft ze een naam als hulde aan de 
sterke vrouwen die op de fäboden werkten en versleten raakten. 
Täpp lars werk ’s winters in zijn leerwerkplaats en woont ’s zomers op de fäbod. Dus nog steeds 
grazen er de kleine fjäll (berg) koeien en geiten in het bos en wordt er pas gekarnde boter 
geserveerd bij het zelfgebakken brood. Volg Täpp Lars op Facebook of Instagram (@tapplars) 
Täpp Lars komt in januari 2021 bij Blomsterstuga een driedaagse cursus geven (o.a. de tasjes!) 

  
  

Buffring: het van het winterverblijf naar de zomerweiden brengen van de dieren  
Kulning: een speciale manier van roepen / zingen om de koeien te lokken 
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Tin Gumuns van Karl Tövåsens fäbod 
Herinneringen van de fäbod-vrouwen (1957) 
Kulning: filmpje  en Jonna Jinton 

Info en filmpjes over de fäboden in Dalarna 

 

https://www.facebook.com/tapplars.arnesson
https://testoladepui.files.wordpress.com/2014/10/sela.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CYjuc3hynRA
https://vimeo.com/333061504?ref=fb-share&fbclid=IwAR0_oRy5kzIISoxV853tOM-Irfb69ICPAxN7yZ4nlYoe1iTvAB6LkaPXJa8
https://www.youtube.com/watch?v=6l7ADnmDzCk
https://www.youtube.com/watch?v=nc7F_qv3eI8
https://dalarna.nu/levande-fabodar/

