
TÄVLINGSREGLER 

Kit-tävling är precis som namnet antyder en tävling där ett specifikt kit ska användas. Du köper kitet 

här hos Caraga, tillverkar något från de delar som ingår och skickar sen in bilder för bedömning av en 

jury som utser vinnarna.  

Du får skapa ett eller flera alster av delarna. Det finns ingen övre gräns på hur många delar du får 

skapa men det kommer inte att ges fler poäng i bedömningen för att det finns fler delar då antalet 

delar inte är en bedömningsgrund. Det kan alltså löna sig att göra fyra välarbetade delar istället för 

tolv olika bara för att materialet räcker till det.  

Kitet innehåller MYCKET material för att det ska gå att skapa relativt fritt inom ramen för materialet 

och det är att rekommendera att inte försöka använda precis allt av alla varor/delar utan välja med 

omsorg – dock måste alla delar vara representerade med de undantag som är upptagna nedan. 

Du får använda vilken teknik du vill när du skapar ditt bidrag. 

KONTROLLERA att du fått alla delar som står med i innehållsförteckningen längst ner i dokumentet. 

 

MATERIAL 

Kitet är vad som ska användas. Utöver detta finns nedanstående specialregler: 

1. Du får utesluta EN artikel/vara från kitet MEN detta får INTE vara hårsmycket. Hårsmycket är 

en obligatorisk del (du behöver dock inte använda den i sin helhet men själva hårkammen 

ska vara med). 

2. Du får lägga till EN artikel/vara (utöver nedanstående ”fria” varor). Denna vara behöver inte 

vara köpt hos Caraga och du får använda fritt antal av denna. Det får dock inte ta över 

alstret/alstren. Huvudintrycket måste fortfarande vara delarna från kitet. Varan du väljer att 

lägga till måste vara i en av de tre kit-färgerna lila, svart eller silver.  

3. ALLA övriga delar (utöver punkt 1 ovan) SKALL vara representerade i ditt tävlingsbidrag. Det 

är dock inte tvunget att använda allt utan i princip räcker det med att en pärla av en sträng är 

med för att det ska vara godkänt.  

4. Utöver ovanstående regler kring material gäller att det är fritt att använda följande material 

utan att räkna det som en vara enligt punkt 2. Tänk på att ev angiven mängd måste 

respekteras och att delarna nedan inte får utgöra en central roll i bidraget. 

- Wire & tråd, ex tigertail, fireline, elastisk tråd och liknande. Tråden får inte överstiga 1 mm i 

diameter. 

- Klämpärlor max 20 st 

- Fästen små (för att ex fästa EN läder 2 mm-rem) max 10 st 

- Hatt-/ögle-/kulpinnar – max 10 st 

- Motringar i storlek upp till 8 mm – max 20 st 

- Lås under 15 mm i storlek (ex klolås 12 mm) – max 5 st 

- Lim 

- Filt/duk/platta att limma/sy på (får ej synas i slutresultatet) – max 10 x 10 cm 



Samtligt ”fritt” material måste vara i linje med kitets färger i de fall de syns i slutresultatet – 

silver, svart eller lila. 

Det är inte obligatoriskt att utesluta, lägga till valfri vara eller lägga till fria varor. Detta är en 

möjlighet men ingen skyldighet. 

 

INLÄMNING 

Inlämning sker genom e-post till butik@caraga.se  

Bidraget skall skickas in inom sex veckor efter försäljningsstart, dvs vara Caraga tillhanda senast den 

29 oktober 2012 kl 17.00. Bidrag inlämnade efter denna tidpunkt kommer inte att bedömas. Skicka 

gärna in något tidigare så du hinner få en bekräftelse på att ditt bidrag verkligen kommit fram. Alla 

bidrag kommer att bekräftas så fort som möjligt. Har du inte fått bekräftelse efter 24 timmar bör du 

kontakta Caraga igen via mail eller telefon för att se så att ditt bidrag kommit in. 

Skicka in minst två och maximalt fyra foton på ditt tävlingsbidrag. En bild skall visa det obligatoriska 

hårsmycket och minst en bild ska vara en översiktsbild där alla dina producerade alster syns. Det är 

tillåtet att åstadkomma detta genom att göra ett collage av flera bilder. 

Bilderna måste vara tydliga och du behöver visa så mycket som möjligt av kitets innehåll. 

Bildfilerna skall namnges med ditt personnamn följt av en siffra, 1 för första bilden, 2 för andra bild 

och 3 för ev tredje bild och 4 för ev sista bild. 

Du ska ange vilken del/vara som du uteslutit (om någon) och vilken del/vara du lagt till (om någon). 

Du behöver inte ange om du använt ”fria” delar/varor. 

Ange även ditt för- och efternamn, adress (om du vinner hederspris enligt nedan), e-postadress och 

ev webbutik/blogg/facebooksida som du vill ska publiceras ihop med ditt tävlingsbidrag (ett utmärkt 

sätt att få fler besökare till sin sida). 

Tänk på att bra bilder kan göra stor skillnad för hur ditt tävlingsbidrag uppfattas. Försök lägg lite tid 

på att göra ditt verk rättvisa. 

Alla bilder som skickas in tillhör tävlingsdeltagaren MEN Caragas ges i och med inskickandet tillåtelse 

att använda och publicera bilderna på Caragas Facebooksida, i butiken www.caraga.se samt i Caragas 

nyhetsbrev.  

Alla bidrag kommer att publiceras på särskild sida i Caragas butik men inga garantier för övrig 

publicering ges. 

 

 

 

 

http://www.caraga.se/


PRISER 

Det delas ut fem priser i form av presentkort till de bidrag som får de fem högsta totalpoängen. 

1:a pris – presentkort 500 kr 

2:a pris – presentkort 400 kr 

3:e pris – presentkort 300 kr 

4:e pris – presentkort 200 kr 

5:e pris – presentkort 100 kr 

Utöver detta delas även ett hederspris ut till den mest kreativa lösningen av utmaningen. Detta 

består av ett färdigt paket, värde 150 kronor. Detta kan vinnas av någon som redan vunnit ett 

presentkortspris då det är en fristående bedömning. 

 

JURY 

Camilla Pilthammar – Ägare av Caraga 

Rosie Adler – Ägare av Made By Roz  

Sara Pilthammar – Anställd hos Caraga från och med oktober 2012. Helt novis på smyckestillverkning, 

dvs nya ögon från någon som inte ännu är färgad av mode, tekniker eller stil. 

 

 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Efter den 29 oktober 2012 kl 17 då deadlinen gått ut kommer bilderna att bedömas av juryn. Det är 

avsatt två veckors tid åt detta. Efter bedömningen kommer alla bidrag att publiceras på särskild sida i 

Caragas webbutik och länk läggs ut från Facebook till denna. Vinnarna kommer att utnämnas i 

samband med publiceringen. 

Bedömningen kommer att göras i tre kategorier: 

1. Användning av materialet/kitet 

2. Kreativitet 

3. Helhetsresultatet 

Varje jurymedlem kommer att bedöma varje bidrag utifrån de tre kategorierna och därmed få en 

totalsumma på maximalt 30 och minimalt 3 poäng per tävlingsbidrag. Därefter läggs alla 

jurymedlemars poäng ihop och ett bidrag får därför en poäng mellan 9 och 90. Utifrån denna poäng 

avgörs vem som vinner tävlingen. Vid lika poäng avgör vilket bidrag som fått högst poäng för 

helhetsresultatet. 

För hedersomnämnandet kommer poängen för kategori nr 2 att användas. Vid lika poängresultat 

kommer den totala poängen för bidragen att avgöra. Det specifika poängresultatet kommer inte att 

offentliggöras. Alla som inte vinner 1:a-5:e pris kommer på delad 6:e plats. 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

- En hårdekoration 

- 1 dubbelsträng 12 mm spegelblanka mörklila pärlor 

- 1 dubbelsträng 6 mm spegelblanka mellanlila pärlor 

- 1 dubbelsträng 6 mm spegelblanka svarta pärlor 

- 1 enkelsträng 6 mm frostade svarta pärlor 

- 1 enkelsträng 3 mm genomskinliga mellanlila pärlor 

- ca 100 st 3 mm silverfärgade metallpärlor 

- 10 meter mörklila läder 2 mm 

- 2 plexiglasdelar lila spegelplexi 

- 3 stora svarta spikes i plast 

- 6 små svart spikes i plast 

- 6 små lila spikes i plast 

- 5 snäckskalskvadrater i lila och svart 

- 5 hamrade silverfärgade metallconnectors i ruterform 

- 3 metallpärlor med stort hål dubbel prickrad 

- 5 rektangulära tubpärlor i metall 

- 10 vågiga platta donuts i metall 10 mm 

- 1 klolås 16 mm 

- 1 hänge med hamrad kant hjärta ”Follow your heart” 

- 1 par örhängeskrokar 

- 1 ring med strass tunna/connector 

- 2 fästen släta i metall 

- 1 låsknapp i metall 

- ca 80 cm kedja 

Förpackningen (en organzapåse) är INTE en del av kitet. 

 

LYCKA TILL! 

/Camilla, Sara & Rosie 

 

Har du frågor kan du maila butik@caraga.se  

 

 

mailto:butik@caraga.se

