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KORGHANTVERK FRÅN SRI LANKA
Korgarna i denna katalog kommer från Sri Lanka och några kvinnogrupper 
på landsbygden söder om Colombo.
Materialet är torkade palmblad. Man använder sig av en speciell stamlös 
palm vars blad lämpar sig särskilt väl att fläta korgar med. Palmen kallas 
Wattake Watti på singalesiska. 
Kvinnorna samlar in palmbladen som sedan rengörs och läggs i blöt. Där-
efter kokas bladen mjuka och till slut torkas de. En del blad färgas för att 
sedan torkas ytterligare en gång. 

Kvinnorna träffas i en gemensam lokal där de ibland arbetar tillsammans 
och där nya kvinnor i gruppen får lära sig hantverket. Men mestadels arbe-
tar kvinnorna i hemmet samtidigt som de ser till sina barn och maten kokar 
på spisen. Att tillverka korgar innebär att de får en välbehövlig extrainkomst 
till sina familjer.

Korgarna flätas för hand med olika mönster och färger. Både kvinnorna och 
vi kommer med förslag på design och hela tiden utvecklas nya mönster och 
färgkombinationer. Under åren har det blivit mängder av spännande och 
vackra korgar. 

Biståndsorganisationen Sarvodaya sköter det praktiska arbetet med pack-
ning och export till oss i Sverige.

En förpackning med korgar är för det mesta 6 st. Vi brukar välja ut korgar 
efter årstid så långt det är möjligt beroende på vad vi för tillfället har i lager. 

Det finns många flera design på korgarbetena än de vi visar i denna kata-
log. Tex.har vi inte med bilder på alla de korgar som passar mest till jul!
De kommer i en julorienterad katalog i höst!

Fruktkorgarna och gåvokorgarna använder vi och många kunder som 
presentkorgar och julkorgar. Korgarna plastas in i cellofan och dekoreras 
med band till vackra och uppskattade gåvor!

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck, 544 94 Hjo
Tel. 0503-20001, fax. 0503-20165

E-mail:info@northsouth-fairtrade.se
www.northsouth-fairtrade.se



KORGHANTVERK FRÅN SRI LANKA På sidorna 1-6 hittar ni exempel på fruktkorgar.  De flesta korgar finns i serier med samma mönster men olika 
färgkombinationer. I varje förpackning om 6 korgar skickar vi med 6 olika korgar. 
Vi kallar dem fruktkorgar men de går förstås bra använda som brödkorgar eller till något annat. 
Korgarna är värmetåliga och man kan med fördel sätta en het gryta eller gratängform direkt från ugnen i dem. 
De finns i två storlekar, diameter ca 27 cm resp. 40 cm.

fruktkorgar fruktkorgarfruktkorgar 1



På sidorna 2-6 finns underlägg i tre olika storlekar med olika design. Det finns små och stora runda samt stora ovala. 
De stora runda och ovala är utmärkta som tallriksunderlägg men också som grytunderlägg. 
Alla tre underläggen går bra att sätta heta grytor på.
När ni beställer av de stora underläggen så säg gärna till om ni vill ha olika design i förpackningen eller om ni vill ha 
6 st med samma design för att just använda som tallriksunderlägg! Det finns flera design än de vi visar här.

fruktkorgar fruktkorgarunderlägg underlägg 2



 

underlägg underlägg

Fruktkorg rund liten med färg & design SL-13214
Diameter ca 27 cm                                 

Fruktkorg rund stor med färg & design  SL-13227     
Diameter ca 40cm                

Grytunderlägg rund liten  med design    SL-13215  
Diameter ca 20cm

Grytunderlägg rund mellan  med design SL-13216
Diameter ca 32cm

Grytunderlägg oval stor med design       SL-13216
Ca 45 x 32 cm

Korgar och underlägg på sid 1-6

fruktkorgar fruktkorgar

   Korgarna och under-
   läggen kommer i
   förpackningar om 
   6 st 
   med olika design
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Wavedesign! Det här mönstret började kvinnorna i korggrupperna göra efter den stora Tsunamikatastrofen 2004 med 
kraftiga vågor som förstörde mycket längs kusterna på Sri Lanka.
Mönstret finnas på fruktkorgar, små och stora runda underlägg samt på mellankorgen med lock!

Fruktkorg rund liten med färg & design                SL-13214               
Grytunderlägg rund liten med färg & design        SL-13215        
Grytunderlägg rund mellan med färg & design    SL-13216   
Mellankorg rund med platt lock m färg & design SL-13218

OBS! Vi portionerar ut dessa korgar i 
wavedesign blandat med de övriga frukt-
korgarna och underläggen i förpackningarna 
om 6 st!
Undantag är mellankorgarna med lock där vi 
bara har wavedesign som mönster!
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Tillsammans med de färgstarka korgarna med wavedesign passar det bra att visa våra helt neutrala palmbladskorgar.
Korgarna är av samma storlek som de med färg och design.

Fruktkorg rund liten natur          SL-13031             Fruktkorg rund stor natur                     SL-13043
Grytunderlägg rund liten natur  SL-13027             Grytunderlägg rund mellan natur        SL-13041
Grytunderlägg oval stor natur   SL-13042             Mellankorg rund med platt lock natur  SL-13213

Mellankorgarna med lock är ca18 cm i diameter 
och  6 cm höga
De passar fint att tex lägga i en Mascao choklad-
kaka och en påse nötter och nåt mera
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Trevliga korgar som går att använda 
som brödkorg, fruktkorg eller just att 
packa in med en gåva i, kanske fylla 
med choklad.... 
De här korgarna använder vi mycket 
som present och julkorgar. Vi plastar 
in dem i cellofan och knyter med 
vackra band.
Till påsk är de också jättesöta!
Särskilt de små gula blir ett fint 
alternativ till påskägget!
Mönster och färger endast som 
de på bild. 
Två storlekar :
20 x 12 cm resp. 27 x20 cm.                                                                                                            

Gåvokorg oval liten  20x12 cm  SL13195
Gåvokorg oval stor   27x20 cm  SL13196

Här intill visar vi några exempel 
på hur presentkorgarna kan se ut.
Vi har gjort presentförpackning av
liten gåvokorg,
stor gåvokorg,
liten fruktkorg, 
litet underlägg samt 
mellankorg med lock!                                                                                             



Praktiska och dekorativa korgar att lysa upp med i ett rum!  Korgarna med lock är bra att använda som garnkorg, 
handarbetskorg eller liknande. Den passar också bra till att samla vinterns vantar och mössor i .
Många använder dem till att ha barnens lego eller andra leksaker i.
De finns i 2 storlekar, höjd ca 25 cm resp. 20 cm. De går att få med färg och design eller inatur.

Mindre korg med lock natur           SL-13032
Mindre korg med design                SL-13029
Stor korg med lock natur               SL-13033
Stor korg med lock med design    SL-13230

stora korgar med lockstora Korgar med lock 8
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Visst är de snygga våra papperskorgar!! De passar också bra att ha som
ytterkruka och ställa en stor krukväxt i.
De flesta finns i design som också finns på de stora korgarna med lock!
Det blir snyggt när de står bredvid varandra.       
Papperskorgen är ca 26 cm hög och finns  i både natur eller med design.                                                                              
Papperskorg natur               SL13085
Papperskorg med design    SL-13228

papperskorgar papperskorgar papperskorgar 9

De här korgarna har samma diameter på locken som de stora korgarna på föregåeende sida dvs. 28 resp. 36cm,
men de är låga. Höjden är 9 resp. 10cm. Därmed passar de jättebra som presentkorgar när 
inte innehållet skall synas direkt! Passar också att ha brödkakor i eller småsaker på skrivbordet!
De går att få med färg och design eller i natur.

Mindre korg rund med lock LÅG natur           SL-13240
Mindre korg rund  med lock LÅG design        SL-13244
Stor korg rund med lock LÅG natur                SL-132
Stor korg rund med lock LÅG med design     SL-132445



Här visas  samlat hela ”familjen” med 
naturella korgar:
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Söta korgar att hälla upp karameller, 
nötter eller torkad frukt i.
Passar också att ha som ”ljusstake”
och ställa ett blockljus i.

Fruktkorg rund Mini med färg & design 
SL-13238
Diameter ca 15cm                                 

Fruktkorg rund Mini Natur SL-13239
Diameter ca 15cm   

Fruktkorg rund Mindre Natur SL-13249
Diameter ca 21cm   

Fruktkorg rund Mini Natur     SL-13239
Diameter ca 15cm

Fruktkorg rund Mindre Natur  SL-13249
Diameter ca 21cm

Fruktkorg rund Liten Natur     SL-13031 
Diameter ca 27cm

Fruktkorg rund Stor Natur       SL-13043
Diameter ca 40cm


