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Äventyr 

i 
Garnlandet



Inbjudan

till äventyrsresa
i Garnlandet!



Du behöver ingen karta

men håll dig nära

den 
röda

tråden...



Garn växer    
inte på träd...

. 



...utan skapas under en lång process



Snälla växter 

och djur 

ger oss fibrer för 

byggnadsmaterial 

till garn.

Och Fru Syntet, 

förstås.



”Vilken fin 
afrofrisyr,  

Herr Bomull!”



”Oj,vad jag 

har varmt 

i min krulliga 

pälskappa”, 

skrattar Fröken Lamm.



Hoppas det snart

blir dags 

att byta 

till bikini.

Vilka

tre 

färger 

kallas

grundfärger? 



Vilka färger kan du 
blanda av grundfärger?

Vad heter de? Testa!
Anu Tuominen: Orena färger 1, Ur serien Färglära, 2000, blandteknik



sockerbitar + färg = färgsocker



Färgsocker + varmt vatten = ?



Gör en färgcirkel av 
garnstumpar som du limmar 

på underlag.



Din Färgcirkel ser 

smaskig ut,

som en kaka 

- njam!

Man blir ju 

hungrig... 

Måste kila iväg...



Kusinerna 

Herr Virknål 

och 

Fru Paraply 

köar till

handarbetsaffären.

Det kurrar i magen

men man har alltid

tid att hälsa när

man rusar förbi.



Äntligen mat!



Vad är din favoritmat? 

Gör din egen matportion av garn och annat 
som du hittar i textilslöjdsalen. 

Virka luftmaskor och forma ingredienserna 
för din matportion av de 

Lååååååååååååååååååååååååååååååååååååå

ååååååååååååååååååååååååååååååånga

kedjor som du trollar fram. 



Så här trollar du...



Ab – ra – ka –da – bra!
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Det skulle nog smaka gott med 
efterrätt...

Anu Tuominen: ”Lingon, Mortelns idé”
2001, blandteknik



Herr Stolpe viftar

vid dörren med sina 

nyvirkade vantar,hejhej!

Vad fint han passar i sin 
stolpkostym! 

Tänk vad allt möjligt 
man kan skapa med 
virknål och garn.



Hans hus är ju byggt av olika 
maskor!



Kom in på besök!



Hittar du 

något till

efterrätt?

Hur många

olika

virkade saker

finns det i 

vardagsrummet?



Anu Tuominen: ”Oikeita väriympyröitä”

1997, installation av virkade loppispannlappar



Finns det kaffe i huset? 

Och vem har gömt sig i bokhyllan?

Du kanske vet?

Virka med fasta maskor din egen

”pannlapp” som blir kroppen till 

en Filur i Skåpet!



Brodera detaljer för hand och 
dekorera med knappar, tofsar, 
applikationer eller läder.

Hurdan min har 

din filur? 

Hurdan min 

har Du?



Slut



Källor

http://www.arsfennica.fi/2003/tuominen_toita-sv.html


