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STINA GUNNARSSON
GRUNDARE

JUST WOOD är ett företag 

som pratar om och formger  

i trä. BARA TRÄ. Laserskurna 

träsmycken av ek och björk. 

Träkläder av Tencel. Träskor 

med folkbildande text.  

Accessoarer av kork. Min 

verksamhet skall spänna 

brett både var gäller trämate-

rial och produktionstekniker. 

Allt från massivt trä till nano-

cellulosa. Allt från hantverk 

till high-tech. Trä är en fan-

tastisk råvara som vi har gott 

om i Sverige och Europa. 

Självklart ska vi förädla den 

på många olika sätt. 

Mitt sätt är ett sätt.
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Alla mina KVIST-smycken tillverkas av nerfallna 

kvistar från skogen. Träslagen varierar så klart men 

den organiska formen med bark ytterst finns alltid där. 

Antingen lackas kvist-delarna med färg eller så 

används en transparent lack så att man fortfarande 

kan se årsringarna, kärnan, splint och märg och 

kanske också en kvist i kvisten!

I PARFYM-smyckena utgår jag från träets porösa egen-

skap, att trä suger vätskor, i detta fall parfym. Droppa 

en droppe ren eterisk olja på ditt smycke och njut av 

din valda trädoft. På detta sätt slipper du sätta parfym 

direkt mot huden. Snällt både mot dig och andra 

eftersom du snabbt kan ta av ditt smycke, din doft, i 

miljöer där det är önskvärt.

K V I S T
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KVIST RING

FÄRG

KVIST ÖRHÄNGE
KROK

FÄRG

KVIST 
MANSCHETTKNAPP

FÄRG

KVIST ÖRHÄNGE 

STORLEK XS/S/M 

FÄRG

KVIST BROSCH

FÄRG
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http://justwood.se/product/kvist-ring
http://justwood.se/product/kvist-ring
http://justwood.se/product/kvist-ring
http://justwood.se/product/kvist-örhänge-krok
http://justwood.se/product/kvist-örhänge-krok
http://justwood.se/product/kvist-örhänge-krok
http://justwood.se/product/kvist-örhänge-krok
http://justwood.se/product/kvist-manchettknapp
http://justwood.se/product/kvist-manchettknapp
http://justwood.se/product/kvist-manchettknapp
http://justwood.se/product/kvist-manchettknapp
http://justwood.se/product/kvist-%C3%B6rh%C3%A4nge-m%C3%B6rkgr%C3%A5
http://justwood.se/product/kvist-%C3%B6rh%C3%A4nge-m%C3%B6rkgr%C3%A5
http://justwood.se/product/kvist-%C3%B6rh%C3%A4nge-m%C3%B6rkgr%C3%A5
http://justwood.se/product/kvist-brosch
http://justwood.se/product/kvist-brosch
http://justwood.se/product/kvist-brosch


PARFYM RING

ETERISK OLJA CEDERTRÄ 
(ECO) / GRANBARR /  
TALLBARR (ECO)

PARFYM ÖRHÄNGE

ETERISK OLJA CEDERTRÄ 
(ECO) / GRANBARR / 
TALLBARR (ECO)

PARFYM SET
ÖRHÄNGE & RING,

ETERISK OLJA CEDERTRÄ (ECO),  
GRANBARR & TALLBARR (ECO)

 

ETERISK TRÄOLJA 

FRAMSTÄLLD GENOM 

ÅNGDESTILLERING.
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http://justwood.se/product/parfym-ring
http://justwood.se/product/parfym-ring
http://justwood.se/product/parfym-orhange
http://justwood.se/product/parfym-orhange
http://justwood.se/product/parfym-set-ny
http://justwood.se/product/parfym-set-ny


K A D A

Bärnsten är fossil träkåda som finns i hög utsträckning 

längs Östersjöns kuster. Östersjöbärnstenen härrör 

från 30 - 50 miljoner år gamla träd av släktet pinus 

eller araucaria. Den bärnsten som används i mina 

smycken har flutit iland och plockats längs stränderna 

i Gdansk. Färgen varierar från gul till orange till brun 

och jag låter den vara naturligt vacker med bara en lätt 

slipning och sedan matchar vi färg och form så gott vi 

kan till örhängen och ringar.

Om du själv lyckas hitta bärnsten så hör av dig så  

kanske vi kan göra smycken med just din bärnsten!

o
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KÅDA RING

KÅDA ÖRHÄNGE

14 15

http://justwood.se/product/barnsten-ring
http://justwood.se/product/barnsten-orhange


Det nattsvarta träkolet är både snyggt och 

rengörande. Träkol i den hårda fossila formen som 

används till mina smycken kallas stenkol och dess 

ursprung kan man finna i stora skogar som växte kust-

nära. När översvämningar skedde kom träden i dessa 

skogar att dö för att därefter överlagras av sediment 

och har på så vis skyddats från oxidation. Under 

årmiljonernas lopp har det organiska materialet till slut 

bildat kol som är så pass hårt att det går att använda 

till smycken.

Traditionellt har kol också använts för rengöring och 

det aktiva kolet som används till hudvård har en högre 

halt av kol och en stark förmåga att dra till sig andra 

ämnen, att vara rengörande. Se KOL tvål.

k o l
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KOL RING

KOL ÖRHÄNGE S/M

18 19

http://justwood.se/product/kol-ring
http://justwood.se/product/kol-orhange


En, juniperus communis, är en vintergrön barrväxt 

inom familjen cypressväxter. Enen är mycket 

vanlig i Norden och finns i hela den norra 

tempererade zonen. Enen är oftast busklik men kan 

också bli ett högstammigt träd. Eneträ är vanligt virke 

inom slöjd och hantverk och vem har inte haft en 

smörkniv av väldoftande ene hemma? 

Min tanke med min SNIFF-ring var att jobba med just 

den fina doften. Någonting bra att sniffa på!  

Ett avstressande smycke. Ny trären och väldoftande 

yta slipas fram med medföljande slipkloss, som du 

också använder för att forma ringen som du vill.

e n
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TA EN SNIFF OCH 

DRÖM DIG BORT TILL 

SKOGEN!

SNIFF RING

STORLEK S / M / L 

SKÖTSEL Trädetaljen är obehandlad för att den ska dofta så mycket som 

möjligt. Därför kommer den att mörkna med tiden. Med den medföljande 

slipklossen slipar du fram ny trävit yta.
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http://justwood.se/product/sniff-ring


KORK KASSE

k o r k
Kork är det material som kommer från korkekens bark. 

Barken skördas, skalas, cirka var tionde år och används 

både i massivt form men också som granulat. 

Portugal är det land i världen som producerar mest 

kork, men det finns också korkek i Spanien och Italien. 

Den kork som jag använder i mina produkter är 

antingen återbruk av korkar från champagneflaskor 

eller kork från Sardinien som skurits tunt och limmats 

på en bärande textil. 

Kork är mjukt och lent och inbjuder att tas på! Kork är 

även lätt att sköta. Rengör bara med ljummet vatten 

och tvål. 

FÄRG
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http://justwood.se/product/kork-kasse


KORK KUVERTVÄSKA KORK AXELVÄSKA

KORK PORTMONNÄKORK NECESSÄR
STORLEK S/L

KORK RING KORK ÖRHÄNGE

KORK ARMBAND
STORLEK XS/S/M/L/XL

FÄRG
FÄRG

FÄRG
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http://justwood.se/product/kork-kuvertvaska
http://justwood.se/product/kork-axelvaska
http://justwood.se/product/kork-portmona
http://justwood.se/product/kork-necessar
http://justwood.se/product/kork-ring
http://justwood.se/product/kork-orhange
http://justwood.se/product/kork-armband


a l Al är ett traditionellt val av 

träslag till träskor. Lätta 

men ändå tillräckligt hårda. 

Virket som används i mina 

träskor kommer från skog-

arna i Småland. Lädret är 

“tatuerat”  med talande text.
TAN TRÄSKOR
STORLEK 36-42

TATOO TRÄSKOR HÖG
STORLEK 36-42

TATOO TRÄSKOR LÅG
STORLEK 36-42

28

“Wood stores CO2.  

Be  proud and let these 

clogs grow old.”

“Use more wood. It has  

always been a part of hu-

man life.”

29

http://justwood.se/product/tan-tr%C3%A4skor
http://justwood.se/product/tatoo-tr%C3%A4skor-h%C3%B6g
http://justwood.se/product/tatoo-tr%C3%A4skor-l%C3%A5g


t e n c e l
Tencel är en s. k. man-made-fiber tillverkad av 

träråvara, bl. a. björk, asp och gran från Sverige, men 

också andra icke svenska trädslag såsom eucalyptus. 

Tencel, eller lyocell som processen heter, är en 

vidareutveckling av viskosprocessen och den idag 

mest miljövänliga viskos-typen där 99,7 % av alla 

inblandade kemikalier återanvänds i ett slutet system. 

Garnet tillverkas i Europa (Österrike).  

Trikån stickas i Europa (Estland).   

Sömnaden sker i Europa (Estland).  

Tvättas i 40 grader. Inga konstigheter!  
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TRÄKALSONG UNDERBYXA
STORLEK S / M / L / XL

TRÄTROSA UNDERBYXA

STORLEK S / M / L / XL

TENCEL MORGONROCK

STORLEK S-M / L-XL

TENCEL LINNE

STORLEK S / M / L / XL

TENCEL SÄRK/TUNIKA

STORLEK S / M / L / XL

TENCEL TIGHTS

STORLEK S / M / L / XLFÄRG FÄRG
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http://justwood.se/product/trakalsong-underbyxa
http://justwood.se/product/tratrosa-underbyxa
http://justwood.se/product/tencel-morgonrock
http://justwood.se/product/tencel-linne
http://justwood.se/product/tencel-sarktunika
http://justwood.se/product/tencel-tights


TRÄTOPP MÖSSA

STORLEK M / L

TRÄTOPP BARNMÖSSA

STORLEK ONE SIZE
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http://justwood.se/product/tratopp-mossa-m
http://justwood.se/product/tratopp-barnmossa


b j ö r k
Björken finns i stort sett i hela Sverige och är vårt 

tredje vanligaste träd efter gran och tall. Björkens ljusa, 

gulvita ved har länge varit omtyckt speciellt inom 

möbler och inredning och den står för mycket av vår 

skandinaviska design. 

Den björk jag använder i har jag både i massiv svarvad 

form, som plywood och som näver dvs björkens bark. 

Och det är just typiskt för björken att den har många 

användninsområden. Den svarvade björken kommer 

från södra Europa, främst Tjeckien. Björkplywooden 

kommer från Finland som också har mycket björk. 

Nävern hämtas från trakten kring Finspång i 

Östergötland.
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ÅRSRING TRÄÖRHÄNGE

BASIC NO.1 
TRÄÖRHÄNGE

WOOD TRÄÖRHÄNGE
VARIANT KROK / STIFT

BASIC NO.2 
TRÄARMBAND

BASIC NO.2 
TRÄHALSBAND

BASIC NO.3 
TRÄHALSBAND

BASIC NO.1 TRÄHALSBAND
STORLEK S / M / L / XL
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http://justwood.se/product/%C3%A5rsring-%C3%B6rh%C3%A4nge
http://justwood.se/product/basic-no1-tr%C3%A4%C3%B6rh%C3%A4nge
http://justwood.se/product/wood-%C3%B6rh%C3%A4nge-krok
http://justwood.se/product/basic-no2-armband
http://justwood.se/product/basic-no2-halsband
http://justwood.se/product/basic-no3-halsband
http://justwood.se/product/basic-no1-halsband


KUL ÖRRING
FÄRG

KUL ÖRRING XS
FÄRG

KUL 
TRÄARMBAND
FÄRG FÄRG

KUUL 
TRÄARMBAND

FÄRG

KUUL 
TRÄARMBAND,
DUBBEL

KUL ÖRRING
KOMBO
FÄRG

FÄRG

KUL TRÄÖRHÄNGE

KUL HALSBAND

STORLEK S / M / L 

FÄRG
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http://justwood.se/product/kul-%C3%B6rring
http://justwood.se/product/kul-%C3%B6rring-xs
http://justwood.se/product/kul-armband
http://justwood.se/product/kuul-armband
http://justwood.se/product/kuul-armband-dubbel
http://justwood.se/product/kul-%C3%B6rring-kombo
http://justwood.se/product/kul-%C3%B6rh%C3%A4ngen
http://justwood.se/product/kul-halsband


Eken har ett djupt rotsystem och trivs bäst på djupa, 

leriga jordar. Ekvirket är hårt, starkt och kärnveden 

är mycket beständig mot röta. Historiskt användes 

den därför tidigt till skeppsbyggnad och vattenbygg-

nadskonstruktioner. Ekvirke har även använts till broar, 

räcken och andra utomhuskonstruktioner. Massiv ek 

och ekfaner har genom tiderna haft hög status spe-

ciellt som inrednings- och möbelmaterial. 

Jag som bor och verkar i Östergötland känner lite 

extra starkt för den mäktiga eken och vårt fantastiska 

eklandskap. Det känns fint att kunna göra moderna 

smycken av detta exklusiva material.

E K
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LASER TRÄHALSBAND,
5 ST BLAD

SUPERLÅNG TRÄHALSBAND

LASER TRÄHALSBAND,
8 ST BLAD

LASER TRÄHALSBAND,
6 ST BLAD

LASER ARMBAND

LASER ÖRHÄNGE,
SUPERSIZE

UNIK ÖRHÄNGE, SET
3 BLADÖRHÄNGE & 1 RUNT 
STIFTÖRHÄNGE 

LASER 
TRÄÖRHÄNGE
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http://justwood.se/product/laser-tr%C3%A4halsband-5-st-blad
http://justwood.se/product/superlang-halsband
http://justwood.se/product/laser-tr%C3%A4halsband-8-st-l%C3%B6v
http://justwood.se/product/laser-tr%C3%A4halsband-6-st-l%C3%B6v
http://justwood.se/product/laser-armband
http://justwood.se/product/laser-%C3%B6rh%C3%A4nge-supersize
http://justwood.se/product/unik-%C3%B6rh%C3%A4nge-set
http://justwood.se/product/laser-orhange


Lönnen trivs på djup, väldränerad mark och kräver 

mycket ljus. Veden är ströporig, hård och medeltung 

samt oftast likformig i strukturen med raka fibrer. 

Veden är vit till gulvit och har vanligen ingen 

utpräglad kärnved. Årsringarna är svagt tydliga. 

Massivt lönnvirke har används till finare möbler och 

svarvade föremål. Virket blir lent och mjukt efter 

polering. Slevar i lönn var mycket hållbara och skaft till 

yxor och räfsor lär ”ha gifvit mindre blåsor i 

händerna än andra träslag”. 

Jag har valt att jobba med lönn för att det är hårt 

men främst för dess ljushet vilket speciellt är viktigt i 

de smycken där jag laserskär en text och önskar stor 

kontrast mellan text och material.

l ö n n
46 47



CO2 TRÄÖRHÄNGE CO2 TRÄRING

CO2 ÖRRING CO2 ARMRINGCO2 
TRÄHALSBAND

LÖVHÖG BROSCH

LÖVHÖG RING
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http://justwood.se/product/co2-%C3%B6rh%C3%A4nge
http://justwood.se/product/co2-ring
http://justwood.se/product/co2-%C3%B6rring
http://justwood.se/product/co2-armring
http://justwood.se/product/co2-halsband
http://justwood.se/product/l%C3%B6vh%C3%B6g-broschring


FLOWER BROSCH

NEUTRAL ARMRINGÅRSRING TRÄARMBAND

RUND HÅRNÅL RUND TRÄÖRHÄNGE
VARIANT CLIPS/KROK/STIFT

QR ÖRHÄNGE

QR 
MANSCHETTKNAPP

QR BROSCH
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http://justwood.se/product/flower-broschring
http://justwood.se/product/neutral-armring
http://justwood.se/product/%C3%A5rsring-tr%C3%A4armband
http://justwood.se/product/rund-h%C3%A5rn%C3%A5l
http://justwood.se/product/rund-%C3%B6rh%C3%A4nge
http://justwood.se/product/qr-%C3%B6rh%C3%A4nge
http://justwood.se/product/qr-manschettknapp


T R Ä H Y G I E N

I denna kategori kommer träråvaran in i form av 

tallolja, eterisk parfymolja, aktivt kol och peelande 

tallbarr. Talloljan förtvålas och blir till exklusiv tallsåpa, 

allrengöring för dig själv och ditt hem. Den eteriska 

oljan, som består av 100% naturlig parfym av 

ångdestillerat trä (cederträ och tallbarr), används som 

parfym till mina tvålar. Det aktiva träkolet verkar dju-

prengörande i koltvålen och de torkade tallbarren blir 

bra skrubb i talltvålen.
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TALL SÅPA

STORLEK 100 ML / 500 ML / 1000 ML

TALLOLJA ÄR EN 

RESTPRODUKT FRÅN VÅR 

PAPPERSINDUSTRI!

TALL TVÅL

CEDER
SCHAMPO

KOL TVÅL

TVÅL HÄNGARE

FÄRG
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http://justwood.se/product/tallsapa-allrengoring
http://justwood.se/product/tall-tval
http://justwood.se/product/ceder-shampo
http://justwood.se/product/kol-tval
http://justwood.se/product/tv%C3%A5l-h%C3%A4ngare


H A N T V E R K A R E
TANIA KORKACCESSOARER

STINA SMYCKEN

KENT TRÄSKOR

INGEGERD TALLSÅPA

HANIA SMYCKEN

STEFAN & MARIA TVÅLAR

Jag är otroligt stolt  & tacksam över det samarbete som jag 

har utvecklat med ett antal otroligt skickliga hantverkare som 

tillverkar mina produkter. Det är i många fall en lång utveck-

lingsprocess innan en produkt är färdig för produktion och 

där är det A och O med ett tätt och gediget samarbete mel-

lan hantverkare och designer. Till höger är några exempel.

CARINA SMYCKENKAZIMIR KLÄDER
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CONTACT

info@justwood.se

+46-(0)702 65 96 61

WEB

justwood.se

           @justwoodse

      facebook.com/justwoodse

STUDIO

Läroverksgatan 7

582 27 LINKÖPING
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PÅ JUSTWOOD.SE FÅR 

DU INTE BARA MÖJLIGHETEN 

ATT KÖPA UNIKA TRÄSMYCKEN, 

DU FÅR ÄVEN MÖJLIGHETEN ATT 

LÄRA DIG OM TRÄ.


