Plats/Utställare

Sortiment

C=Cafe
Alesved Runa

sylt, antikt o kuriosa

Andersson Urban

diktböcker o sällskapsspel

Christensen Laila

handarbete såsom barntröjor, vantar, grytlappar mm

Eriksson Kerstin

glas, porslin o julsaker mm

Gensert Minde

bing&gröndahl, royalcopenhagen o div julsaker mm

Gårdsglädje

inredning, julsaker o ledljud mm från egen gårdsbutik

Hovland Brit

julsaker såsom tomtar, änglar, dukar mm

Johansson Kerstin

broderier, lappteknik, stickat, virkat

Nilsson Inga-Lill

julsaker, allmoge, kuriosa

Persson Anita

glas o porslin

Ribbing Susanne

träsniderier, vandringsstavar, fåglar mm

Skysveen Ulrika

betongalster - tomtar, vättar, ljusstakar mm

Stigtorp Gunilla

handmålade lyktor, glas mm

Stolpen Berit

antikt såsom glas o porslin, dukar o bonader

Thuner Jenny

nybakat, smycken, dekorationer mm

G=Gamla Grötköket
Andersson Göran

ljusstöpning

Eda Glasbruksförening

glas tillverkat i Eda Hyttan

Eriksson Inger o Evert

näver, björnmossa, kransar, stickat, ljus, ringblomsalva

Forever Living

aloeveraprodukter

Grahn Ulla-Britt

stickat, tovat, krokat, skinn från Värmlandsfår

Gronert Anne
Haglund Maria o Sveder
Catarina

smycken i egen design och tillverkning

Johansson Christer

knivar

Mias Smått o Gott

hembakta skorpor, kakor, konfekt, sylt, glögg, granola mm

Röda Korset

röda korsets jullotteri

stickat o tovat, framförallt produkter i ull

K=Konsthallen
Arvidsson Anna-Lena

återdesign av textil o skinn

Bitte Syr

egendesignade hemsydda barnkläder

Bryskhe Eva-Lena

tomtar, änglar, skiffertavlor med smidesljushållare mm

Bäcklund Björn
Carinas Maskinstickning,
Bäckman Gustavsson Carina

julmarsipan o julgodis

Collana Mary

tovade produkter, ateljésytt

Harlyng Gunilla o Per

tovat, sulor mm

Hedelin Annika

glasklot o glashängen i tiffanyteknik/kopparfolieteknik

Hultcrantz Dag

okarinor - stämda lergökar

Johansson Britt

"luvnissar" (tomtar)

Mattson Anette

ljustavlor, blomstöd, juldekorationer

Mörnholm Britt-Marie

tovade mössor, vantar, pulsvärmare

Persson Ingegerd

tovade vantar, mössor, pannband mm

Reuterdahl Madeleine

handgjorda smycken o bestickkonst

L=Logen

stickat

Alexandersson Tore o Pija

lammskinn, kuddar

Augustsson Maj-Lise

vävt o sytt. Hembakat bröd

Brunskogs Borstbinderi

borstar av alla slag samt tomtar o vetekuddar

Björkaholms Bakarstuga

surdegsbröd, kaffebröd o veganska smörgåspålägg

Dieserud Caisa

trasmattor, stickat, lovvikavantar, sydda förkläden mm

Damberg Karin

handgjorda tomtar, vättar, änglar samt alster i betong

Enebackens Musteri

äppelmust, glögg, marmeland, sylt mm

Folkesson Marianne

halmslöjd, luffarslöjd, handstöpta ljus mm

Granér Olle

träslöjd

Gustavsson Lena, Elofsson Sara hemslöjd och återbruk
Henriksson John

fågelstugor

Hjorth, Kuhlin, Nytomt

handstöpta ljus, stickat och sytt

Johansson Karina
Jörnmyr Ulla/Ullas
Naturskafferi

böcker - deckare som utspelar sig i Sunnemiljö

Kaliflower Organics AB

naturlig och ekologisk kroppsvård o hudvård

Klar Elin

brukskeramik i stengods i en lugn o naturlig färgskala

Leverström Margareta

hantverk, målat glas, lyktor o keramik

Linderberg Mona

spånkorgar, flätar korgar i montern

Maja-Lisas AB

julkulor

Nilsson, Melin

vävt och stickat

Nilsson Hans
Odhammer Annika, Carlsson
Sonja

träslöjd

Osbeck-Jansson Maria

kniv-läder,trä- och älghornsslöjd

Persson Inger

Tavlor i ull och akryl

Press Kerstin

vävnader, mattor, kuddar, löpare mm

Rollén Jard

tomtar i trä

Skinn i Sunne

skinn-och pälsvaror

hemlagad marmelad, chutney, teer, tvålar mm

smycken i keramik o ull, skosnören, stickat mm

Söderström Lena, Steen Kristin stickat, virkat, tovat. Smycken o tavlor
Thunberg Malin

handgjorda presentartiklar. Julgransdekorationer mm

Vennerström Johan

hembakat, gjutna dekorationer, virkat o stickat

Wermlands Linkompani

linolja, linsåpa o linfrökaka

Åsas Myror

hantverk i betong och olika sorters metalltråd o pärlor

M=Marknadstorget
Boda-skolan

hambakat

Brända Mandlar, Anki

brända mandlar, senap, brända nötter, klubbor mm

Ehrenkrona Jenny

kransar, granristomtar mm

Falkevik Katrina (kiosken)

stickat, sytt, hantverk såsom lyktor o ljusstakar

Gottlind Lisa

rökta korvar, julpåsar med leverpastej mm

Greeks Handelsträdgård

juldekorationer, blommor, grönsaker mm

Klässbols Konfektyr

klubbor, hemkokt konfekt/karameller

Legymen, Svensson Ulla

kransar och tillbehör

Mor Carins Ostkaka

sylt, ostkaka, kalvdans mm

Nya Nilssons Ost

vällagrade ostar o forbondekorv

Patriksson Janne (kiosken)

trähantverk

Stellaria Hantverk

handgjord tvål, handgjorda träprodukter

Svenska Kyrkan Fairtrade

svenska kyrkans fairtrade sortiment

Vildmarksliv

kakor, godis, träkåsor, kolbullepannor mm

Zenith

korvar, salami, sylt, karameller

Informationen
Lööw Ylva

smycken, pärldjur, julkort, stickat o virkat mm

Soldattorpet
Frykenstig Gunilla

egna smycken i silver, glas o återvunnet porslin.

Mormor Ewas handelsbod

kaffe, lakrits, choklad, marshmallows, jularrangemang mm

Milan
Söderberg Margareta, Jansson
Elenor
Kolbullar

P=Pappersbruket
Björnlod Stina

julsaker, antikt o kuriosa

Bylund Håkan

skyltar o prydnadssaker i trä

Falk Böret

julsaker

Karlsson Veronica

inredning

Larsson Roger

handgjorda smycken såsom nyckelringar, armband mm

U=Ute
Aldenborn Gun

trasmattor, stickat, ljus, lussekatter, pepparkaka

Aldorsson Monica

honung, salvor, stickat o virkat, kolor, knäckklubbor mm

Alingssåstrumpan

ullstrumpor, ullponchos, fårskinnstofflor mm

AME Åmotsfors

träprodukter

Andersson Carl-Arne

Julsaker, retro

Andersson Hans "snurrpotatis" snurrpotatis o dryck
Andersson Siw

hemsydda barnkläder

Axelsson Erik och Lena

lovvikavantar o annat stickat, luffarslöjd, smide mm

Cent UF

halsband med gammalt mynt som berlock

Coop Vikene

julgodis, julpynt

Craaford Lisa

sydda textilier, stickat, trähantverk mm

Edane skola klass 5

hembakat bröd

Ehrefjord Kerstin

hantverk, sydda alster

Finnskogens Ostaffär

egenproducerade getostar, mögelostar o osttillbehör mm

Frerdus Rita

tovat, stickat, sameslöjd mm

Gaperhults trädgård

kransar, pynt, binderiartiklar, granbockar

Gustafsson Ann-Christine

skiffer i olika utföranden, tomtar, ljuslyktor, stickat mm

Göransson Birgitta

tomtar, handgjort, glöggmuggar

Hagegården/LifeStyle Tv

verksamheten Hagegården, vegetarisk kokbok mm

Henriksson Dan

stengodskeramik för inom-och utomhusbruk

Huuva Slöjd

samiskt hantverk o inredning från egen gårdsbutik

Johansson Anna

lammskinn

Johansson Margareta

fårplädar, ullprodukter

Kulinarika Mat&Vinbyrån

Kulinarikas äppelglögg

Landberg Joel

handskulpturerade miniatyrer gjutna i tenn, handmålat mm

Landgren Birgitta

silversmide, smycken

Larsson Lisbeth

hemvävda ripslöpare, virkade mössor, julsaker

Larsson Monica

träleksaker, trasmattor, fågelbord mm

Lundholm Liselott

honung, kuddar mm

Löwendahl Inger o Göran

skinn, garn, stickat o tovat från egna Värmlands- o finullsfår

Mandelboden

brända mandlar

Martinsson/Forsberg

trähantverk, stickat, tovat

Moen Gun-Britt

kransar, kvistar, kuddar mm

Nilsson Anita o Emma

kransar, tovat, grantomtar, hantverk

Nilsson Yvonne

mossfigurer såsom möss o grisar, jutesäckskrukor mm

Nord Lillemor

handarbeten

Pajala furukonst

rökt fläsk, rökt fjällröding, hjortronsylt, bröd mm

Preus Siv

hattar

Risberg Inga-Lill

allt inom handarbete, tomtar mm

Rosengren Fredrik

julsaker

Sjöbom Kristina

tasssalvor och hundschampoo

Söderlund Birgitta

stickat

Thorvaldsson Elisabeth

marmelad, hantverk

Wermlandskonfektyrer

dörrkransar, hemkokta karameller

Östberg Monica

julsaker

Där Öste
Boström Carina (inne)

stickade dukar, vantar, trikåmössor, förkläden mm

Mayer Monica (inne)

handgjord ekologisk tvål, accesoarer

Wichmann Hansen Lise (inne)

saltglaserat stengods, skålar, bakformar, syrningskrukor

Folmanis Ilona (ute)

stickade o maskintovade alster

Kjellberg Moa

julsaker, kransar och tillbehör mm

Vilcapoma Jhon (ute)

tröjor i alpackaull

