
Följ med till Island och lär dig allt som är värt att veta om isländsk stickning och textiltraditioner.

Ciceron på resan är Johanne Ländin, en kändis i sticksammanhang. Tillsammans med Heléne

Wallin gör hon den roliga och informativa podden Nördic Knitting där de delar med sig av allt från

stickhistoria till sticktips. Lyssna gärna på avsnitten som handlar om Islandsresan 2022.

 Avsnitt 156 - Inspirerande isländska kvinnor

Avsnitt 157 - Det fantastiska isländska garnet

Stickresa till Island
ISLAND

TEXTILRESOR

https://nordknit.blogspot.com/2022/05/156-inspirerande-islandska-kvinnor.html
https://nordknit.blogspot.com/2022/06/157-det-fantastiska-islandska-garnet.html
https://nordknit.blogspot.com/
https://www.varldensresor.se/resa-till/island
https://www.varldensresor.se/temaresor/textilresor
https://www.varldensresor.se/


Vi är med på workshops och gör intressanta studiebesök, bland annat på det isländska stickcentret

och Textilmuseet. Vi får följa hela processen från ull till färdigt garn med besök på en liten fårfarm,

ett ulltvätteri, spinneri och garnfärgari. Vi besöker också Thingborg där den allra finaste ullen blir

till garn som sedan färgas för hand. Vi väver ihop dessa aktiviteter med olika stopp i den makalöst

vackra isländska naturen som bjuder på vattenfall, sprutande gejsrar och varma källor. Vi bor på

trevliga hotell och får tid att sticka tillsammans i gruppen. 

Under resans gång delar Johanne frikostigt med sig av sin expertis och gedigna kunskap om

stickning i olika workshoppar. En extra bonus är vår stickintresserade lokala guide och busschaufför

Lena.



Resfakta och pris

Dag 1 Flyg till Reykjavik

Dag 2 Borgarnes – Hvanneyri -
Hvammstangi

Dag 3 Blönduós

Dag 4 Hvammstangi - Thingvellir
nationalpark – Selfoss

Dag 5 Selfoss – Gullfoss - Selfoss

Dag 6 Selfoss - Reykjavik

Dag 7 Hemresa

Datum:
7 – 13 maj 2023

Resans pris: 38 500 kr

Enkelrumstillägg: 4 000 kr

Antal deltagare: 10-18

Allt detta ingår: 
Flyg från Stockholm inklusive skatter (andra
avreseorter på förfrågan).

Ciceron och stickexpert Johanne Ländin 

Lokala guider.

Alla transporter med egen buss.

Alla utflykter, workshops, avgifter och
inträden enligt resplanen: Besök på Ullarselið
ullcenter, Uppspuni Mini Mill and yarn shop,
Thingborg Unique Wool Shop, Hespa
växtfärgningsstudio, Istex spinneri,
Thingvellir (Tingvalla) nationalpark, gejsern
Strokkur, Lavafallen, bad i Den hemliga
lagunen, workshop på Isländska textilcentret
och besök på Textilmuseum. Flera tillfällen
ges för stickning tillsammans i gruppen.

Del i dubbelrum.

Frukost varje dag, en lunch och fem middagar.

Vad ingår inte i resans pris?
Måltider som ej nämns ovan

Dryck

Förkunskaper:  

För att få ut det mesta av resan är det bra om du inte är

nybörjare och att du gärna har någon erfarenhet av att

sticka med flera färger. 

Investering i klimatpositiva projekt, läs mer
här

https://www.varldensresor.se/hallbarhet/klimatinvestering


Resplan

Ankomst på morgonen och transfer i egen buss till Borgarnes som

ligger ca 120 km norr om flygplatsen Keflavik. Resan tar ett par

timmar och vi stannar för lunch på vägen. Borgarnes hyser lite

drygt 2000 invånare och är vackert beläget på en halvö vid

Borgarfjorden. Det är en gammal historisk bosättning och var en

viktig plats för fiske, men idag mer känt för att vara ett litet

centrum för kultur.

Vi checkar in på vårt hotell och äter sedan en gemensam

välkomstmiddag.

Efter middagen tillhandahåller hotellet en plats för att sitta och

sticka tillsammans och lära känna varandra i gruppen närmare.

Dag 1

Flyg till Reykjavik



Den kommande veckan tar vi oss fram med egen hyrd buss för att

kunna upptäcka Island som erbjuder storslagen natur, trevliga små

orter och ställen som inbjuder till workshops och samtal om vårt

gemensamma intresse för resan – stickning.

Efter frukost kör vi från Borgarnes till den lilla orten Hvanneyri där

vi besöker Ullarselið ullcenter som drivs av personer med stort

intresse för gamla isländska sticktraditioner och hantverkskonst.

Här finns både handspunna ullgarner, stickor och mönster samt

färdiga produkter som tröjor, sjalar, mössor och filtar att köpa. I

Hvanneyri bor endast ca 250 personer under sommartid, men

under resten av året mer än fördubblas invånarantalet av studenter

som pluggar på jordbruksuniversitetet här i Hvanneyri. Här finns

också ett intressant jordbruksmuseum för den som inte vill lägga

så mycket tid på garnshopping.

På eftermiddagen upptäcker vi lite av vad den isländska naturen

har att erbjuda. Vi befinner oss i regionen Borgarfjörður som är

känt från de isländska sagorna. Här finns rikligt med

natursevärdheter och vi stannar till vid Hraunfossar (lavafallen)

som består av mängder av små vattenfall som rinner ner i Hvita-

floden längs en sträcka på över 900 meter.

Vattenfallet rinner ut från ett lavafält som uppstod efter ett utbrott

från en av vulkanerna som ligger under gläciären Langjökull.

Nästa stopp blir vid den vulkaniska kratern Grábrók som bildades

för omkring 3400 år sedan. Det finns trappor upp till den 170 meter

höga mossklädda kratern och det tar ungefär en timme att gå upp

och ned i lugnt tempo. Trakten runt Grábrók består i huvudsak av

gräsmarker och är nästan obefolkad med färre än två invånare per

kvadratkilometer.

Vi åker vidare norrut genom det vackra isländska landskapet och

efter cirka 2 timmar är vi framme i Hvammstangi där vi kommer vi

att bo de nästkommande två nätterna. Vi installerar oss på vårt

hotell och äter gemensam middag där.

Efter middagen samlas vi för en gemensam stickstund. Vi går också

igenom morgondagens studiebesök inför vilken vi ska dela in oss i

två grupper.

Dag 2

Borgarnes – Hvanneyri - Hvammstangi



Idag åker vi med vår buss till Blönduós och det Isländska

textilcentret för en workshop uppdelade i två grupper, den ena

gruppen på förmiddagen och den andra på eftermiddagen.

Textilcentret var från början en högskola som grundades 1879 för

unga isländska kvinnor som erbjöds traditionella skolämnen samt

utbildning i hantverk och matlagning. Skolan stängdes 1978 och

har sedan dess använts till olika samhällsverksamheter. Idag finns

här kontor och aktiviteter i textilcentrets regi, bland annat är målet

att främja och utveckla isländska och internationella textilier samt

att stödja olika forskningsprojekt och utbilda inom textil,

textilkonst och design. Varje grupp ägnar tre timmar åt en

workshop i isländsk stickning med en professionell lärare.

Den grupp som inte är på workshop kommer att besöka det

närliggande Textilmuseet som öppnar upp speciellt för oss. Museet

öppnar upp för allmänheten först i juni, och under maj kommer

det att pågå lite omhängning och förändring vilket gör att vi inte

kommer att få se en helt komplett utställning. Vi kommer även att

få göra ett studiebesök på ett ulltvätteri som också ligger i

Blönduós.

Efter avslutad workshop och studiebesök åker vi tillbaka till vårt

hotell för gemensam middag.

Även denna kväll finns möjlighet att hålla en "knit-together".

Dag 3

Blönduós



Idag kör vi tillbaka söderut med slutdestination Gullfoss. På vägen

upptäcker vi mer av den makalöst vackra natur som finns på

Island. Vi kommer till Thingvellir (Tingvalla) nationalpark som

finns upptaget på Unescos världsarvslista. Här spelades stora delar

av filmen Bröderna Lejonhjärta in. Här finns Lögberg, den plats där

islänningarna höll sitt första riksmöte, Alltinget, som var Islands

lagstiftande och dömande församling. Lögberg var en klippa med

bra akustiska förhållanden så att alla närvarande skulle höra bra.

Vi stannar till här för en promenad i de vackra omgivningarna.

Nästa stopp blir på Den hemliga lagunen för ett bad i varma källor

(handduk ingår i inträdet). Detta är det äldsta badet på Island och

grundades 1891. Tre aktiva geysrar förser lagunen med dess vatten

som sprutas ut ungefär var femte minut. Flödet av vatten är

konstant och det håller 38-40 grader året runt.

Efter badet äter vi lunch på lämplig plats, och innan vi når Selfoss

stannar vi till vid ett geotermiskt område med gejsern Strokkur

som har ett utbrott var 7:e-10:e minut och skjuter en het

vattenpelare upp till 20 meter upp i luften. Vattenkällan är

Langjökull som är Islands näst största glaciär och vars smältvatten

sjunker in i de porösa lavastenarna i området. Allt pysande och

bubblande i den karga naturen gör att det känns som att vi

befinner oss på en annan planet.

Vi kommer fram till vårt hotell i Gullfoss på eftermiddagen och har

då tid att samlas och sticka tillsammans ett par timmar innan det

är dags för gemensam middag på hotellet.

Dag 4

Hvammstangi - Thingvellir nationalpark – Selfoss



Efter frukost åker vi med vår buss cirka en timme i nordöstlig

riktning till Gullfoss (Guldfallet), ett dramatiskt vattenfall i älven

Hvitá. Vattenfallet har en total höjd på 32 meter och faller i två

omgångar, först 11 meter och därefter 21 meter ner i en 20 meter

bred och 2,5 km lång klyfta. Gullfoss har fått sitt namn p g a den

gyllenbruna färgen som glaciärvattnet får när solen skiner. Vattnet

innehåller mycket sediment som glaciärisen karvat av jorden

under årens lopp.

Nästa stopp för dagen är ett studiebesök på Uppspuni Mini Mill

and yarn shop där vi får en rundtur för att se hur man omvandlar

den isländska ullen till garn. Islandsullen har mycket speciella

egenskaper. Främst är det ett garn som lämpar sig väl till ytterplagg

då en del av täckhåren finns kvar. Detta gör att garnet är mycket

tåligt och till och med tål lättare regn utan att bli vått. Vi får lära

oss mer om de isländska fåren och historien kring den isländska

stickkulturen. Här finns en fin butik med färdiga produkter och

förstås fina garner och tillbehör. Det blir tid för en fika samt att

handla det vi önskar.

Vid lunchtid besöker vi en närliggande hästfarm där vi får gå in i

stallet och hälsa på hästarna samt en introduktion till

verksamheten. Till lunch serveras här soppa.

På eftermiddagen besöker vi Thingborg Unique Wool Shop, ett

kvinnokooperativ som startades i början på 90-talet för att skapa

sysselsättning för kvinnor i området. Här säljer de färdigstickat

men också lammull, sk lopi, samt handfärgat garn. Vi får höra

historien kring det speciella huset och kooperativet under en

rundvisning.

Vi checkar in på ett hotell i Selfoss på kvällen. Middag på egen

hand.

Dag 5

Selfoss – Gullfoss - Selfoss



På förmiddagen besöker vi Hespa, ett ställe för växtfärgning med

studio och butik. Här får vi en rundvisning och presentation kring

isländsk färgningstradition och hur färgningsprocessen går till och

hur man framställer hållbara produkter med tanke på miljön.

Besök på Annriki, en liten kombinerad fabrik och skola där man

tillverkar isländska folkdräkter - Hafnarfördur. Här får vi lära oss

mer om hur stickningen integrerades i produktionen av dessa

dräkter.

På eftermiddagen besöker vi Istex spinneri utanför Reykjavik. Istex

etablerades för att fortsätta bedriva den isländska ullindustrin som

tog fart i slutet av 1800-talet och här bearbetas cirka 99% av all

isländsk ull. Istex ägs till 80% av ullfarmarna och man köper ullen

direkt från dem.

För er som inte tröttnat på shopping och har plats kvar i resväskan

åker vi till handstickningsföreningens butik som säljer

islandsgarner och färdigstickade produkter.

Gemensam avskedsmiddag i Reykjavik på kvällen.

Dag 6

Selfoss - Reykjavik

Transfer till flygplatsen tidig morgon och flyg hem till Stockholm.

Dag 7

Hemresa



Kontaktperson

Elin Ishihara
Reseproducent

Elin är halvjapanska och har varit i Japan oräkneliga gånger sedan barnsben

tillsammans med familjen, genom studier och arbete - och tröttnar aldrig! Har

kombinerat studier i Japan med arbete på en karaokebar, och på universitetet blev det

förutom journalistik också en Japaninriktning på Östasienlinjen. Halkade in i

resesvängen 2004, och på Världens Resor får Elin producera resor till favoritresmålet

som fortfarande är Japan. Kulturen, människorna, maten, kontrasterna, estetiken,

vänligheten… det finns mycket att älska med detta land! Elin producerar även resor till

bl.a. Indonesien, Nord- & Sydkorea och Frankrike.  

elin@varldensresor.se

mailto:elin@varldensresor.se

