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Lokalgrupperna

Tulipanaros Anna-Greta Lindström, 
är skapad av tygmosaik.

Rikstäcket har cirka 90 lokalgrupper och en 
av dem är Runtäcket som bildades 1991. Den 
är en av ett tiotal föreningar som träffas på 
Karby gård, söder om Täby Kyrkby. 

GRUPPEN RUNTÄCKET HAR I DAG tjugofem medlemmar. 
Var tredje tisdagskväll träffas de i Hönshuset för att sy 
tillsammans på egna projekt eller, som vid några tillfäl-
len ett gemensamt täcke som lottas ut. 

Runtäcket har ställt ut två gånger tidigare, senast vid 
25-årsjubileet 2015 (artikel i Rikstäcket nr 108). 

Ansvariga för denna tredje utställning var Ulla Sö-
derstedt och Lena Hoppe. Många vackra motiv i olika 
tekniker, flera med applikationer och två i kombina-
tion med sidenbroderi. Anna-Greta Lindström var 
inbjuden att ställa ut tillsammans med Runtäcket. Vi 
ställde ett par frågor till henne om hennes kviltande…

Hur många timmar har ditt dygn? Den frågan har 
Anna-Greta Lindström fått många gånger. Den ställ-
des också på den senaste föreläsningen, Besatt av tyg-
bitar, på Medborgarskolan. Som föreläsare, lärare och 
utställare är hon väldigt aktiv, och lyser alltid av entu-
siasm. Hon har förmågan att förmedla sin glädje och 
kärlek till ämnet.

– Jag är energisk och jag tar vara på tiden, till exem-
pel framför tv:n. 

– Det är roligt att vara på plats på Karby Gård och 
höra vad folk tycker. Hemma ligger det jag har gjort 
hopvikt i skåpen, men när jag får ställa ut ser jag att 
det jag skapat faktiskt hänger ihop fast det är i  många 
olika tekniker.

Det är inte bara tyg hon samlar på, utan även andra 
material. 

– I min hemstad Göteborg fanns en butik som sålde 
garntrassel, det köpte man och drog ut trådar. Var de 
tillräckligt långa kunde man virka något av dem. Kaffe 
Fassetts sätt att förnya stickningen har inspirerat mig. 
Jag har också gått kurser på Handarbetets vänner och 
var medlem i Broderiakademin, men nu är det mest 
tyg som gäller. 

Anna-Greta Lindström inspireras av många olika sa-
ker, som trädgården och fotograferandet.
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– Och att sortera mina lappar – jag har många lådor 
med färgsorterade lappar och tyger. Mycket nytt och roligt 
finns på nätet, till exempel Pinterest och The Quilt Show. 

Så här berättar hon om hur hon själv helst jobbar:
– Jag använder inte så många rena, klara färger, jag vill 

ha uppblandat och gärna grönskande och blommigt. Har 
jag plockat fram helt enfärgade tyger märker jag att jag ofta 
sorterar bort de lapparna innan jag är nöjd med min bild. 

Just nu gör jag mosaik med mycket små lappar av egen-
färgade tyger – spännande teknik. Hexagoner har jag bör-
jat arbeta med, det har jag inte gjort innan. Jag har testat 
textiltryck, screentryck, färgning, stämpeltryck med mera 
– men har hittills inte använt något av det i mina alster – 
det kommer nog. Nu ska jag försöka lära mig maskinkvilt-
ning, för jag har alltid handkviltat.

TIPS: För dig som vill bli ytterligare inspirerad, kolla in 
www.annagretalindstrom.se på nätet.


