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Vänskapsarmband 
från indien
Dessa flätade armband av bomullsgarn är 
en fantastisk symfoni av sprakande färger!
De är jättesnygga att som en färgrik detalj 
lysa upp våra nordiska mera återhållsamma 
klädstilar
Armbanden är flätade av kvinnor  i Nedu-
mangad i delstaten Kerala, Sydindien. Här 
finns ”The Banayan Tree Project” som 
arbetar med att hjälpa extremt fattiga och 
missgynnade familjer. Läs mer om projektet 
på den engelska stödorganisationens 
hemsida, www.thebanyantree.org.uk !
Framförallt arbetar man med att stödja kvinnor
och barn. Några av kvinnorna arbetar bl.a. med 
att fläta dessa vackra armband!

Armbanden finns i två olika bredder. 
De smalare  är ca1-1,5 cm breda och de 
bredare ca 2cm.  Många fler mönster och 
färger finns än de på bilden! 
I varje set kommer 10 st olika armband!

Vänskapsarmband Smala -  IN-23017
Vänskapsarmband Breda -  IN-23018
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kort med handmålade pipallöv
Från indien
En unik serie handgjorda kort från Nedumangad i delstaten 
Kerala, Sydindien. Här finns ”The Banayan Tree Project” 
som arbetar med att hjälpa extremt fattiga och missgyn-
nade familjer. Läs mer om projektet på den engelska stöd-
organisationens hemsida, www.thebanyantree.org.uk ! 
Framförallt arbetar man med att stödja kvinnor och barn. 
Kvinnorna får bl.a. arbete genom att tillsammans i små 
grupper göra olika hantverk som tex. dessa kort. 
Löven kommer från pipalträdet som Buddha sägs ha suttit 
under när han blev upplyst. I Kerala finns en tradition att 
måla på blad. Löven plockas från träden och blötläggs i 14
dagar tills bara bladnerverna finns kvar. Sedan torkas de 
och läggs i press. Därefter målas löven med klara färger
och många olika motiv. Slutligen fäst löven försiktigt på 
dubbelvikta kort.
Korten säljs i förpackningar om 10st, alla med olika motiv.
Kuvert medföljer varje kort.
Rama gärna in korten! Det blir vackra tavlor.
Pipalkort, handmålade på löv - IN-23000
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Handgjorda kort - Färgglada djur -  PH-10100    

Härliga kort att skicka till barnens födelsedagar tillverkade med avancerade pappersapplikationer av hållbart material. 
De kommer från Salay Handmade Paper Industries på Filipppinerna. De erbjuder sedan över 20 år genom sitt arbete 
ca. 250 bönder och stort antal hantverksgrupper försörjningsmöjligheter.

Kort är tillverkade av återvunnet material, lump, tvinnad tråd, bleckplåt mm. av hantverkare från Ksuma nära Victoriasjön i 
Kenya. Kick Trading hjälper lokala hantverkare med att marknadsföra sina produkter och erbjuder möjligheter till utbildning 
och lån till skolavgifter.

Färgglada djur

plåt & tråd

Handgjorda kort - Plåt & tråd  - KE-10100    



Handgjorda kort
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Handgjorda kort - Färgglada djur -  PH-10100    

handgjorda kort fråN filippinerna

Blomsteräng -  PH-10104

Detta kort är gjort av pappers-
applikationer på svart bakgrund.

handgjorda kort 4

Här följer flera serier av 
kort med torkade blommor 

arrangerade som vackra motiv. 
De kommer från ”Salay Paper 

Industries” på Filippinerna.
Alla korten är dubbelvikta 
och förpackade var för sig 

med kuvert.

blomsteräng
Det finns många olika varianter av dessa kort. Att ett kort är handgjort innebär att det ena inte  
är det andra helt likt. Arrangemangen varierar även hela tiden. Varje kort är unikt!

-  Blomstertavlor - PH-10109

blomstertavlor
De här korten kallar vi ”tavlor” p.g.a. deras inramning. Torkade blommor av varier-
ande motiv och inramning.

blommor på kvist

Blommor på kvist - PH-10105Handgjorda kort - Plåt & tråd  - KE-10100    Handgjorda kort Handgjorda kort



Arrangemang med 
mycket röda & rosa blom-
mor.  Bakgrund huvusak-
ligen också den i rött eller 
rosa.

Blomsterälvor -  PH-10110

blomsterälvor
Söta flickor som älvor, gjorda av torkade blomblad

handgjorda kort från filippinerna - handgjorda kort

blommor 
i Rosa ton

Blommor i röd & rosa ton
- PH-10108

Gåvokort- Blomsterpalett  
Pappersapplikationer på orange resp.röd bak-
grund. Mindre kort, 80 x 80 mm attArrangemang med blommor och bakgrund huvusakligen i blått.

blommor i blå ton

Blommor i blå ton  -  PH-10101 Gåvokort - blomserpalett  -  PH-10107
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glittrande julkort
De här julkorten kommer från Fair Trade 
organisationen Jaab Cards i Thailand som 
ger arbete åt fattiga kvinnor. De är tillverkade 
av miljövänligt mullbärspapper. 
De är dekorerade med paljetter och glitter och 
glittrar verkligen mycket!
Dubbelvikta kort  med kuvert. 
Korten är 12,5 x 12,5 cm
                              
Glittrande Julkort  - TH-30010

julkort
”plåt& tråd”
Tillverkat av återvunnet 
material och kommer från 
Kick Trading i Kenya.
Dubbelvikt kort med kuvert.

Handgjorda kort
Julkort - Plåt & Tråd 
KE-10101

handgjorda kort - julkort- handgjorda kort - julkort

blommor 
i Rosa ton

Handgjorda kort
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Motiven på dessa kort är tryckta efter tavlor från Tinga-tinga gruppen i Dar Es Salaam i Tanzania.
Målningarna är gjorda på masonitskivor och motiven kommer från konstnärernas hembyar i södra Tanzania. I dessa 
byar har dey muntliga berättandet hög status. Bakom varje motiv finns en sägen, ofta med djur som får gestalta 
mänskliga karaktärer.
Tinga tingagruppen är ett kooperativ som ursprungligen bildades av den nu bortgångne självlärde konstnären Edu-
ardo Tinga -Tinga. Förpackningar om 12 st kort med lika många olika motiv.
Tinga -Tinga vykort TA-21000

tinga-tinga vykort från tanzania
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Börs med kattmotiv  
IN-23101 
Storlek 7x7,5cm.

lÄderhantverk frÅn indien 8

Dessa börsar är tillverkade av getläder och kommer från Indien och Equi-
table Marketing Association (EMA) i Kolkata. Det är ett initiativ för social 
och företagsmässig rättvisa. De arbetar med marginaliserade och mino-
ritetsgrupper. Fokus är att ge arbete, bra betalt, goda arbetsvillkor och 
marknadsföra produkterna åt producenterna.

Plånbok med färgade fyrkanter -  IN-23202  
Plånbok 9,5x17cm. Flera fack för sedlar, fack med drag-
kedja för mynt, fack för körkort och flera fack för kort.
Pennfodral, med färgade fyrkanter -  IN-23204
Längd 18cm
Börs med färgade fyrkanter  -  IN-23106
9x13cm. 

Nedanstående börsar, plånbok och pennfodral, tillverkade av getläder kommer från organisationen MKS i Kolkata Indien.
Den grundades 1994 med målet att ge fattiga indiska hantverkare en möjlighet att försörja sig på sitt traditionella hantverk. 
De följer grundtankarna om Fair Tade och hjälper hantverkarna med produktutveckling, råvaruanskaffning, kvalitetskontroll 
samt utbildning.

Börs med blomma 
IN-23108
Storlek 8x8cm 

lÄderhantverk frÅn indien

Börs cerise med blomdesign -  IN-23102
Börs grön med blomdesign -  IN-23103

Börs  Mickel Räv - IN-23109
Börs Uggla -  IN-23110
Storlek 9x10cm (inkl. öron)

Storlek 7,5 x11cm.

Plånbok  i regnbågens färger -  IN-23205 
Plånbok 9,5x17cm. Mycket praktisk! Flera fack för 
sedlar, fack med dragkedja för mynt. Fack för kör-
kort och många fack för kort.
Pennfodral i regnbågens färger - IN-23203 
Längd 18cm
Börs i regnbågens färger - IN-23107
9x13cm. 
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Väskserien ”India” kommer från Indien och 
Equitable Marketing Association (EMA) i 
Kolkata. Det är ett initiativ för social och före-
tagsmässig rättvisa. De arbetar med margi-
naliserade och minoritetsgrupper. Fokus är 
att ge arbete, bra betalt, goda arbetsvillkor 
och marknadsföra produkterna åt producen-
terna.
Läderhantverkarna är mycket skickliga som 
denna väskserie är utmärkt exempel på. 
Materialet är getläder.

InDIA - EN SERIE ELEGANTA VÄSKOR & BÖRSAR

Börs ”India Rödbrun” -  IN-30100
8 x11cm. Försluts med dragkedja. Extrafack med dragkedja 
på framsidan.
Plånbok ”India Rödbrun” -  IN-30101
Plånbok 10 x 19cm. Flera fack för sedlar, fack med dragkedja för mynt 
och flera fack för kort.
En mycket väl planerad plånbok! Bilderna visar plånboken framifrån
och bakifrån.

Clutch / Handledsväska ”India Rödbrun”
IN-30102
En elegant handledsväska 16 x 25cm. 
Fack med dragkedja både på utsidan  och inuti.
I bägge facken passar mobiltelefon. inuti väskan 
finns även fack för kort. 

Börs ”India Brun” - IN-30106  
8 x11cm
Plånbok ”India Guldbrun” -  IN-30107   
10 x19cm. 
Clutch / Handledsväska ”India Guldbrun” 
IN-30108  16 x 25cm.  
16 x 25cm.

Börs ”India Rosa” - IN-30103  
8x11cm
Plånbok ”India Rosa”  IN-30104 
10 x19cm. 
Clutch / Handledsväska ”India Rosa”  
IN-30105 16 x 25cm.
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Plånbok med ugglor - IN-30111
En mycket välplanerad plånbok 10 x 19cm. 
Flera fack för sedlar och  fack med dragkedja 
både på utsidan och inuti. Flera fack för kort.

         Plånbok, liten med ugglor - IN-30110

Pennfodral med ugglor -  IN-30113
Smidigt och elegant pennfodral 21cm.

Börs med ugglor - IN-30109
Söt minibörs 7 x 7cm

Vackert läderhantverk av getläder. Denna eleganta serie väskor kommer från  
organisationen ”Craft Resource Center” i Kolkata som sedan 1989 arbetar 
med och stödjer hantverksgrupper. För tillfället 35 grupper med ungefär 2000 
personer varav ca 40% är kvinnor. Organisationen stöttar alla delar av produk-
tionen som produktutveckling, kvalitetessäkring, administration  och marknads-
föring. Hantverkarna ges på så sätt möjlighet att försörja sig på sitt traditionella 
hantverk.

Handväska med ugglor -  IN-30112
Elegant och praktisk väska 31 x 40cm.
Löstagbar axelrem vars längd är reglerbar. 
Inuti finns fack med dragkedja samt ett
fack för mobil.

Praktisk liten plånbok! Litet format men 
ändå många fack  både för kort och 
sedlar. Myntfack med tryckknapp.

eLEGANTA VÄSKOR & BÖRSAR med ugglor
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kokosnötskålar  handgjorda askar regnskogsljus 11

Visst är de vackra! Och ändå 
gör bilderna inte riktigt rätt-
visa till de här  skålarna i sina 
härligt lysande färger.
Skålarna är gjorda av kokos-
nötskal.
De kommer från Craft Link, 
Vietnams ideella organisation 
som arbetar med traditionellt 
hantverk i program för fattig-
domsbekämpning i enlighet 
med sin mission. 
Genom vår försäljning skapar 
vi nya marknader och hopp 
för traditionella hantverkare!  
De till vänster är lackerade i 
olika lysande färgnyanser på 
insidan. Kan användas för 
torkade fettfria livsmedel.
De nedan är lackerade på 
insidan och har  intarsia av 
äggskal.
Skålarna är ca 6cm höga och 
13cm i diameterSkål av kokosnöt i lysande färger - VN-20200   

Skål av kokosnöt 
med äggskalsintarsia
               -  VN-20201  

Presentask med pipallöv. Stängs med ett dolt 
magnetlås. Asken kommer från Get Paper Indu-
stry, ett 125 personer starkt kooperativ av pap-
persproducenter i Nepal. Kooperativet utmärks 
av socialt ansvarstagande och miljövänliga 
handgjorda pappersprodukter.
Askarna är 9,5x 8x4,5cm stora. Presentask med pipallöv och magnetlås - NE-29100   

regnskogsljus av paranötskal
De här ljusen är unika! De är riktiga itusågade paranötskapslar
som är fyllda med ljusmassa. Inuti kapslarna har de trekantiga 
paranötsskalen legat i vilka själva nöten funnits.
Ljusmassan har tillförts naturliga dofter av landel, citron eller 
vanilj. De sprider en mild behaglig doft.
Tillverkarna kommer från organisationen Candela i Peru, 
de som vi köper våra paranötter från (se livsmedelskatalogen).
Regnskogsljusen är ett smart sätt att ta tillvara!
Diameter ca 10-11cm.
Regnskogsljus  Lavendel   - PE-16200 
Regnskogsljus  Citron        - PE-16201
Regnskogsljus Vanilj          - PE-16202
Regnskogsljus  Naturell     - PE-16203
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Tre skålar av bambu med glänsande lackad
utsida. Köp dem i set eller var för sig. 
Rosa resp. gröna
 Bambuskål med plats för bestick  
                Höjd 8cm Diameter 18cm
Bambuskål mellan”
                Höjd 6cm Diameter 13cm
Bambuskå liten                                                               
                Höjd 4cm Diameter 10cm

Dessa olika produkter av bambu kommer från hantverkare i marginaliserade grupper och 
etniska minoriteter i Vietnam. 
Vid tillverkning av dessa traditionella vietnamesiska lackskålar börjar man med att dränka 
bambu i vatten i flera månader. Under processen mjuknar bambun och det inre av bambu-
käpparna skärs i tunna strimlor och torkas. Från dessa remsor flätas ett grundskelett med 
hjälp av en mall av trä. Detta beläggs med en lack bestående av harts, lera och stendamm. 
För att ge föremålet stabilitet placeras ett tunt tyg på mallen som sedan återigen täcks med 
lack .Detta förfarande upprepas 11 gånger och varje lackskikt måste härda i ett dygn. Där-
efter målas produkten och det sista steget är att polera med vax så att skålarna skall kunna 
användas för livsmedel och diskas för hand. Hela processen tar upp till 14 dagar.

handgjorda skålar & salladsbestick från vietnam

 

Bordstablett av strimlad bambu  Natur -  VN-20218
        ”               ”         ”              ”       Röd -  VN-20217

salladsbestick av bambu
Bambu och lackarbete. 
Salladsbestick av bambu  Silver - VN-20219
        ”                   ”      ”         Röd - VN-20220
         ”                  ”      ”        Rosa - VN -20215

vietnamesiska lackvaror av bambu

bordstablett av bambu


