Stockholms Miniatyrmässa
20 oktober 2018

Vill du bli medlem?
Gå in på
www.miniatyrsällskapet.se
Medlemsavgift 200kr/år
Träffa likasinnade, gå på aktiviteter,
och billigare entré till
Stockholms Miniatyrmässa

Välkommen till
Sveriges ”minsta förening”
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Vi reserverar oss för fel eller ändringar.

Agnes & Elaine
Egentillverkade miniatyrer
E-post: risor@comhem.se
Anne Collin
Dockor och annat av
egen tillverkning
E-post: anneivalla@
gmail.com
http://annes-miniatyrer-miniatyres.
webnode.se
Ateljé Gula
Boden/Birgitta
Ransäter
Egen porslinstillverkning av dockskåpsdockor – färdiga och
kit, designade vagnar,
möbler. Skala 1:12
E-post: ateljegulaboden@outlook.com
www.ateljegulaboden.se
Bara på lek Nifsta
AB/Anne Ekström
Bara På Lek Anne Ekström 070-5686605
E-post: anne.willy@
nifsta.se
Britt Andreasen
www.fingerborgen.se
Hus, rum, möbler,
kit, tapeter, bårder,
miniatyrer, mönster,
material mattor,
mallar.
E-post: britt@fingerborgen.se
www.etsy.co/shop/
smallthingsandmore

Britt Bisell
Broderade miniatyrtavlor, mattor, kuddar
m.m
E-post: bisellbritt@
gmail.com
Britt-Mari Åblad
Gamla ting och trasmattor
E-post: britt-mariablad@hotmail.se
Weronica Löhr/
Crazy4minis
Omgjorda möbler,
handgjorda ting, el
och tapeter
E-post: contact@
crazy4minis.com
www.crazy4minis.
com
Dockvrån Ulla
Fagerlind-Björk
Dockskåpsdockor
skala 1:12 & 1:17.
Verktyg, stolar Folke
Wallander, dockskåpstillbehör.
E-post: ulla@dockvran.se
www.dockvrån.se
Elin Sunnert/Pysseldesign
Handgjorda unika
miniatyrmöbler och
inredningsdetaljer.
Handgjorda örhängen med bl.a. tomtar
E-post: elin.s.k@
gmail.com
www.pysseldesign.se

Erik Lindstrand
Jag tillverkar möbler
och miniatyrer i skal
1:12 med förebild i
svenska och internationella antikviteter
och gamla föremål.
På mässa kommer jag
att sälja och ställa ut
några av dessa alsterMed tar jag också en
eller annan roombox.
E-post: erik.lindstrand@hotmail.com
Instagram: lindstrand_miniatures
Ett Dockhem/
Gullvie Larsson
Handgjorda miniatyrer - möbler och
broderier
E-post: ettdockhem-gullvie@tele2.
se
Eva Carsing
tillsammans med
Eva M.
Blomsterkit. Bokkit,
miniböcker m.m.
E-post: tussilagogul59@hotmail.
com
www.pappersassistans.se

Ewa Lindow-Bäfver/Dalahästens
Hemslöjd
Dockor,material till
dockor, tyger, blommor
E-post: bafver@
hotmail.com
Gunnel Johansson
Egen tillverkning
av påsar, mini-askar
och kartonger. Även
andra miniatyrer.
Gunilla Eklundh/
Gunillas miniatyrer
Småmöbler såsom
pallar, bord, speglar,
skrin, lyktor, ljusstakar i trä och plåt.
Företrädesvis 171800-tal
E-post: eklundhgunilla@gmail.com
Kamilla Agborg
Vackert och gott till
trädgård och bord.
E-post: millasminis@
hotmail.co m
Kerstin Fagerholm
Miniatyrer i sterlingsilver 925 och
kopparföremål. Terriner, skålar, ljusstakar,
tårtfat, kannor. Alla
föremål handgjorda
och unika.
E-post: kerstinfagerholm@gmail.com
www.silvergumman.
se

Kia Nordström
Egen tillverkning av
keramik med olika
former, stilar från
förr - modernt. Glas
av olika form, annat
smått och gott.
E-post: nalle.kia@
gmail.com
Kotte Toys
Vattenskurna byggsatser av svenska
stolar 1:12 1:10 1:7,5
E-post: kottetoys@
telia.com
www.kottetoys.se
Leila Kivisoja
Svarvade tillbehör
E-post: leilakivisoja@
yahoo.se
Maj Johansson/Miniatyrbroderier
Maj Johansson/
Miniatyrbroderier.
Knypplade, handbroderade och stickade
miniatyrer skala 1:12
E-post: majo@
brevet.nu

Margareta
Karlsson
Egen tillverkning
av frukt, grönsaker, kakor, bakverk,
matbröd, ljusstakar,
parfymbrickor, mattallrikar, tavlor m.m.
E-post: miniatyrmaggan@outlook.com
Marias Miniatyrer/
Maria Gander
Handgjorda miniatyrer 1:12. Blommor,
bakverk, möbler,
julsaker m.m.
E-post: mariasminiatyrer@yahoo.se
www.mariasminiatyrer.se
Millimeter/Pernilla Ingemansson
Försäljning av dockskåpsminiatyrer och
möbler.
E-post: pernilla-ingemansson@hotmail.
com

Miniatures By
Emy/Emanuela
Festa Sundell
Handgjorda växter,
blommor, mattor,
mat korgar och
inredningsdetaljer i
1:12
E-post: emanuelasundell@hotmail.com
www.etsy.com/MiniaturesByEmy
Miniatyrmama/
Lena Jangren
Miniatyrer i skala
1:12, askar, skyltar,
målade möbler,
glaskupor böcker,
blommorZinkhus,
m.m.
E-post: lenajangren@
hotmail.com
www.miniatyrmama.
blogspot.se
Miniatyrmakarna/
Gerd Carlsson
Egen tillverkning
av miniatyrer och
dockskåpstillbehör i
svensk stil
E-post: gerdcarlsson@telia.com
www.miniatyrmakarna.se

Miniatyrskatt/Ewa
Elfner
Stora ideér till små
miljöer. Moderna
möbler och miniatyrer till dockskåp och
tittskåp.
E-post: info@miniatyrskatt.com
www.miniatyrskatt.
com
Miniatyrvärlden/
Gerd Carlsson
En tidskrift för miniatyr- och dockskåpsentusiaster
E-post: gerdcarlsson@telia.com/
miniatyrvarlden2@
hotmail.com
www.miniatyrvarlden.se
Mini Fancy Goods
Eva M Löfgren
Virkade täcken,
kuddar, hattar m.m.
frivoliteter, leksaker,
barnböcker och
accessoarer.
E-post: evam.lofgren@tele2.se

Minimani/Gunnel
Ljunggren
Vävstolar, kakelugnar, skinn- och plyschmöbler, allmoge,
ljuskronor, fågelburar,
barnvagnar, cyklar
och mycket annat.
E-post: minimani@
bredband.net
www.minimani.se
Minis2you/Marie
& Michael Creutz
- Exklusiva handgjorda miniatyrer i
skala 1:12. Skridskor,
rullskridskor, träskor,
andra skor och
resväskor & portföljer, allt i riktigt skinn.
Jeans och kläder
& porslinsdockor. E-post: minis2you@telia.com
www.etsy.com/shop/
minis2you
Minst.com/Cilla
Hallbert
Tillverkar och designar unika miniatyr- lampor, -möbler
och -ting. Mycket av
återvunnet material.
E-post: cilla@minst.
com
www.minst.com

MM - Monica´s Minis/Monica Ericson
Egen produktion och
överskott 1:12. Böcker, tidningar 1:12
samt Lundbyskala
E-post: mw.ericsson@telia.com

Tuula Juola
Beg. Lundby och
Lerro möbler, småsaker och material till
dockskåpet, smådockor
E-post: arikoo44@
gmail.com

Nao-Mini Anna
Magnusson
Handgjorda miniatyrer till husdjuren,
blommor och böcker
E-post: anna@
magnusson.li

UV Mini - Ulla
Vestergaard
Håndlavede blomsrer, strikkede täpper,
madrasser, sengetöj,
puber, tyggstuffer,
knapper, babystrik
m.m. -alt i 1:12
E-post: u.v.1943@
gmail.com

Renita Grönlund/
Tant Grön
Färdiga dockor och
Kit att göra själv, tyg
och band. Lampor
och kristallkronor.
E-post: renita.gronlund@gmail.com
www.tantgron.com
Steampunk Mini
Merit Ljusberg
Miniatyrer med
steampunktema.
E-post: moorika@
hotmail.com

Följ oss på
Facebook & Instagram!
- du hittar oss under
Miniatyrsällskapet

Bäst arrangerade bord

Mitt na

Mitt namn:……………………………………………………

Mitt namn:……………………………………………………

Bäst arrangerade bord

vara kvar i lokalen

Information i framtiden av oss?
Mitt namn:……………………………………………………
Namn:
Sista inlämningstid är kl.14.15
E-post:
Dragningen är kl.14.30
Mobil nr:
För att kunna vinna måste du

………………………………………………………………………

Våren
Hösten2017
2018

Jag röstar på utställare:………………………………

Bäst arrangerade bord

…………
Mitt na

………………………………………………………………………

Mitt namn:……………………………………………………

Bäst arrangerade bord

Sista inlämningstid är kl.14.15
Dragningen är kl.14.30
För att kunna vinna måste du
vara kvar i lokalen

Jag rös

Jag röstar på utställare:………………………………

Bäst arrangerade bord

Sista inlämningstid är kl.14.15
Dragningen är kl.14.30
För att kunna vinna måste du
vara kvar i lokalen

…………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

SistaSista
inlämningstid
är13.45
kl.14.15
inlämningstid är
Dragningen
är kl.14.30
Dragningen sker
kl. 14.30
För För
att kunna
vinna måste
du vara
kvar i lokalen
att kunna
vinna
måste
du
vara kvar i lokalen

Jag rös

Jag röstar på utställare:………………………………

Röstkort

Jag röstar på utställare:………………………………

Bäst arrangerade bord

Nästa mässa blir den
23 mars 2019, kl. 10-15
Obs! Inga kontanter i entrén!
Swish, kort eller förköpsbiljetter.
Biljett

