LH-1

LH-2

ABD-1

ABD-2

ABD-3

Lisa Holmberg

Anette Berglund

Deco är en handgjuten kaffekopp av infärgad
stengodslera. Koppen ligger fint i handen utan öra med
kanter som ger stöd. 270 kr.

”Grön rand”, ”Turkos Rand”, ”Blad”, drejade i vit
stengodslera. 250 kr.

lisaateljebram.tictail.com

AK-1, AK-2

www.anetteberglund.com

ABI-1

ABI-2

ABI-3

Alexander Krohn

Anette Baggieri

Handdrejade kaffekoppar på fot i lergods. Insidan är
täckt med lerslamma som penslas på för att få ett
levande spiralmönster. Varm gul eller turkos insida. 220
kr.

Handdrejade koppar i stengods. Kaffekopp 245 kr, stor
kopp 295 kr, Cappuccino-kopp 175 kr.

www.krohnskrukmakeri.se

www.tallashantverk.se

AB-1

AP-1

Anita Berg

Anna Pettersson

Drejad kopp med handmålad engobedekor, svensk
stengodslera. 240 kr.

Blommugg i stengods med reliefmönster. 250 kr.
www.lerapan.com

www.anita-berg.se

AL-1

AL-2

AL-3

ALD-1

ALD-2

Anna Leandersson

Anna-Lena Dancy

Drejad och målad med engobe, vedeldad och
saltglaserad (med hänkel). 250 kr.
Porslinslera, drejad och målad med färgkroppar. (utan
hänkel), 225 kr.

"Sländkopp". Tunt drejad tekopp i stengodslera. 245 kr.

www.annalea.se

"Sten kopp". Stengodslera. Tre konkava bucklor gör
formen och granitkänslan i glasyren "klappvänlig". 220
kr.
www.dancy.se

AG-1
AD-1

Anne Daftler
Tummemugg. Vit, blank mugg i stengodskeramik. 225
kr.
www.annedaftler.se

AG-2

Annelie Grimwade
”Ø7,5”, munblåst glas med unika linjer som vittnar om
rörligheten som finns närvarande i hett glas. 345 kr.
"Hemse kopp”, formstöpt porslin och med
greppvänligt handtag, engoberad med metallrika
leror. 345 kr.
www.instagram.com/grimwade

DC-1

David Christensson - Skabbekatten
Kopp i ljust blåturkos och grön glasyr. Koppen är drejad i
stengodslera med en kavlad botten som bildar "fötter".
Lagom för en kopp kaffe eller en mindre kopp te. 300 kr.

ASK-1

ASK-2

Annette Sviberg Krahner
Drejade koppar i porslinslera.

www.skabbekattenskeramik.n.nu
E-post: info@infoform.se

BB-1

BB-2

BB-3

CA-1

Bi Berg

Cecilia Adlercreutz

Stengods. ”Florakoppen” med handmålat växtmotiv.
”Bergslagsmuggen” har inspirerats av bergslagsstenen
och är i samma färger som slaggsten från de gamla
hyttorna som förr utvann järn i Berglsagen.
Temugg, svart mönstrad. 300 kr.

Vridöronskoppen är gjord i porslinslera, tål diskmaskin
och mikro. 380 kr.
Epost: cilla.adlercreutz@gmail.com

www.bidesign.se

CB-1

CG-1

Christina Gardtman
Handdrejad kaffekopp i stengods, den passar även bra till
glögg. Rymmer ca 1,5 dl. 200 kr.
www.gardtman.nu

Cecilia Boivie
Lattemugg, drejad i porslinslera. Marmorerad dekor i
engobe med olika infärgningar, glaserad transparent
blank. 240 kr.
www.ceciliaboivie.com

EP-1

EP-2

EW-1

Elisabeth Palm

Ebba von Wachenfeldt
Glaset är blåst, för espresso eller cafe lungo. 230 kr.

Handdrejad tekopp med fat i stengods. 350 kr.
Handdrejad tekopp i stengods med dekor under vit
glasyr. Dekorerad med engobe, rand eller prick. 300 kr.

www.vonwachenfeldt.se

www.elisabethpalm.se

EO-1

EO-2

EO-3

EKH-1

EKH-2

EKH-3

Elisabeth Ottebring

Elna-Karin Helgesson

Grön kaffekopp i lergodslera. 300 kr. Fat 300 kr.
”Fern” och ”Nocturne” - muggar av lergodslera. 380 kr.

Drejade koppar i stengods. Dekal skalbagge efter egen
teckning, 320 kr. Dekal bi efter egen teckning, 350 kr.
Kopp med fat, 450 kr.

www.elisabethottebring.com

www.elnakarin.se

EL-1

GD-1

GD-2

GD-3

Emma Larsson

Gunilla Dovsten

Drejad kopp i stengodslera. Tål maskindisk och ugn. 250
kr.

Koppar i stengods med giftfri glasyr. 250 kr, 250 kr och
280 kr.

www.emmalarsson.se

www.gunilladovsten.se

GA-1

GA-2

Gunilla Andrén
Tummad i vit stengodslera med tunt ristat mönster och
handtag med guldglasyr. 500 kr.
Vit porslinslera, kavlad och byggd i ett stycke. Tryckt
reliefmönster. 350 kr.
www.vinkelform.se

GS-1

Gunnel Skugghall
Drejad kopp i porslinslera med engobedekor. 350 kr.
E-post: gunnel.skugghall@gmail.com

GB-1

GB-2

GB-3

Göran Bengtsson
Handdrejade i rödlera och engoberade, vit och grön.
190 kr.

HA-1

Helena Andersson
”Sissa”, en liten drejad mugg i stengodslera med blank
grön glasyr. 270 kr.

Handdrejad i lergods, engoberad och med dekaler. 280 kr.
www.lerkarlet.com

www.helenaafhyltarp.se

JJ-1
HF-1

Heidi Fischer

JJ-2

JJ-3

Jill Johansson
Drejade i porslinslera.
Med screentryckta mönster, 375 kr och 325 kr.

Högbränt rött lergods med tennglasyr, underglasyrer
samt olika typer av dekaler. 500 kr.

Med olika dekaler. 295 kr.

E-post: info@heidihirengen.se

www.jilljohansson.se

JG-1

KS-1, KS-2, KS-3

Joanna Günter

Kajsa Stenfeldt

Drejat stengods, putsad för att få fram strukturen i leran.
Transparent glasyr på insidan. 350 kr.

Kaffekoppar i lite prickig stengodslera, grön, gul, röd.
235 kr.

www.joannagunther.se

www.karringstanskrukmakeri.com

KL-1, KL-2, KL-3

KB-1, KB-2

Kajsa Leijström

Karin Bengtsson

Kaffekoppar ”Retrorand”, turkos, brunsvart, blå. 225 kr.

Lergods. 300 kr.

www.kajsaskeramik.se

www.karinbengtson.se

KM-1

KM-2

LA-1

LA-2

LA-3

Karin Meijer

Lena Arvidsson

Porslinsgjuten mugg med dekor, stor och liten.
240 kr och 200 kr.

Drejade i stengodslera. 175 kr, 175 kr och 225 kr.
www.lenasbiolera.se

www.karinmeijer.se

LM-1, LM-2

LM-3

LL-1

Leena Møller

Linda Ljunggren

”Afrika”, ”Japan” och ”Regndropp” i porslin, gjutna i
egentillverkade gipsformar. Tål maskindisk. 230 kr.

Drejad i en grå stengodslera med lavaprickar. 300 kr.

www.leenaceramics.se

www.lindaljunggren.dinstudio.se

LI-1

LG-1

LG-2

LG-3

Linda Isaksson

Linn Göhlén

Munblåst, miljövänlig återvunnen kristall. 360 kr.

Drejade koppar i stengodslera med glasyr i puderrosa,
grön och grå med svarta detaljer som kan variera i
mönstret. 210 kr.

www.hetahyttan.se

www.linnkeramik.se

LH-1, LH-2

Linda Herrlin
”Grepp” drejade muggar, med greppvänliga vågiga sidor
som är spår efter händer. Tål maskindisk och mikro.
250 kr.
www.lindaherrlin.se

ME-1

ME-2

Maria Ekberg
”Feminist-tekopp”, stengods handdrejad och dekorerad.
10% av försäljningen går till att motverka kvinnlig
könsstympning. 590 kr.
”FlowerQueen”, stengods handdrejad och
handdekorerad. 490 kr.
www.krukmakeri.se

MN-1

MN-2

MN-3

PN-1

PN-2

PN-3

Marie Norée

Pernilla Norrman

Koppar i stengodslera. Med målade svalor 295 kr,
Jumbomugg tunt drejad 395 kr, Lattemugg med
oglaserad utsida för bästa grepp 200 kr.

Stengods. Kopp ”Idea” med annorlunda och ergonomisk
hänkel. 280 kr. Kopp Norrgård, klassisk större kopp med
vit täckande glasyr i mönster runt hänkeln, 300 kr.
Kopp/mugg Norrgård, lagom för en kopp kaffe, vit eller
transparent glasyr, 220 kr.

www.trollgods.se

www.pernillanorrman.se

MB-1

PU-1

PU-2

PU-3

Maud Andersson

Pia Ulfendahl

Kopp av svart lergods, engobe-dekorerad och glaserad
med en transparent grön glasyr med inspiration från
naturen. 370 kronor.

Drejat stengods. Rosenknoppen med avgjutning från en
riktig rosenknopp, 290 kr, Grön glasyr 275 kr,
Randigarutan med inspiration från japanska skjutväggar,
260 kr.

www.skobykrukmakeri.se

www.ulfendahl.se

PS-1, PS-2, PS-3

PS-4, PS-5

SB-1, SB-2, SB-3

Pia Schmaltz

Stella Brudin

Stengodslera med vitglaserad insida. ”Arom” svart, blå,
vit med guldkant. 280 kr. ”Rand” vit, grön. 250 kr.

Drejade koppar i vitt stengods med handtryckt text och
matt transparent glasyr. Och i vitt stengods med
lavasand. 250 kr.

www.piaschmaltz.se
www.theclaylab.se

SW-1

SW-1

SK-1

SK-2

Sophia Wallgren

Susanne Kullman

Liten tummad mugg i stengodslera. Vit blank glasyr.
250 kr.

Drejade koppar i stengods. Ristat mönster med
gulddetaljer. 380 kr.

www.sophiawallgren.wordpress.com

E-post: susannes-keramik@hotmail.com

TA-1

TA-2

VK-1

VK-2

VK-3

Thomas Alexanderson

Valdas Kurklietis

Drejad saltglaserad mugg, bränd i vedugn, 300 kr.

Drejat stengods med glasyr. Mönster inspirerat av
Stockholms skärgård. 280 kr.

Drejad kaffekopp i stengods, 200 kr.
www.valdaskurklietis.wixsite.com/valdas-k
www.thomasdrejare.com

UW-1

UW-2

UW-3

ÅB-1

Ulrika Weijmer

Åsa Berndtsson

Handdrejat stengods. ”Siktamuggen” beställd av Sikta
Stenugnsbageri, Varberg, 200 kr. ”Cafémuggen”, 200 kr,
och ”Espressomuggen” 360 kr för 2 stycken.

Bägare eller kopp i porslinslera. 400 kr.

www.hembrant.se

www.asaberndtsson.com

