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Materialen som förstör miljön
TexT: marianne aiTTamaa | FoTo: hanna andersson

Traditionellt sett använde, eller använder, vi kviltare ty-
ger som brukats inom något annat användningsområde 
tidigare, och nötta kläder och sängkläder till våra lapp-
täcken är inget miljöproblem. Vi fyllde oftast våra täcken 
med tjock bomullsvadd och kviltade dem för hand. 
 Men i dag ser det ganska annorlunda ut och variatio-
nen är stor. Vi syr både av nya och gamla tyger. Det finns 
de av oss som aldrig använt nya tyger till sina kviltar, och 
andra som liksom jag har massor av nyproducerade tyger 
och som vid nästan varje tillfälle som kommer köper en 
bit till, i rätt nyans. Här kan vi självklart ha en debatt 
om detta konsumtionsberättigande, och om bomull som 
miljöbov, för trots att det är ett naturmaterial som kan 
brytas ner i naturen, förbrukar det faktiskt alldeles för 
mycket vatten när det växer och sedan vidareförädlas det 
till våra vackra tyger. Men det tar vi en annan gång.
 Istället vill jag ta upp frågan om mikroplasterna, som 
är en del av den plast som förorenar jorden. Här finns 
våra syntetiska fyllnadsmaterial; polyester pilé och fleece 
som blivit populärt att använda på baksidan av våra 
mysfiltar.
 Dessa material är ur miljösynpunkt bra, då de kräver 
lite energi vid tillverkning och materialet fleece är många 
gånger återvunna petflaskor. Men vid tvätt släpper dessa 
material ut små, små rester, små polyesterbitar, som kan 
förstöra hela ekosystem i havet. I dag finns inte något 
filter till våra tvättmaskiner som fångar upp dessa små 
partiklar, men jag hoppas att det snart blir förändring på 
det. 
 De bitar av plast som hamnar i haven blir ofta mat åt 
fiskarna. De ser inte skillnad på vad som är mat och vad 
som är plastbitar. Det får förödande konsekvenser då 
plasten stannar kvar i kroppen, fisken kan inte äta vidare 
utan svälter ihjäl. 

 Jag frågade hur de som är med i vår facebookgrupp 
tänker kring det här materialen, och så här svarade några 
av dem:
 Mona Olofsson: Jag använder mig av bomull och lin. 
Jag letar på loppis och secondhand efter tyger. Gamla 
lakan är bra, men de hemvävda  börjar bli svårt att få 
tag på. Lapptäcke är återbruk för mig och det som gör 
kvilten spännande.
 Helen Mellgren: Jag har använt gamla t-shirts istället 
för vadd, det blir tunna och smidiga kviltar av dem och 
dessutom är de ju av ren bomull så det känns helt rätt 
tycker jag.
 Carmen Åberg Gombarik: Visst känns kanske fleece 
mjukt och gosigt, men jag har aldrig använt det till bak-
sidor. Jag hade valt flanell istället, om jag velat ha bak-
sidan mjuk, annars använder jag alltid bomullstyg. När 
det gäller vadd så är jag väldigt förtjust i 80/20 vadden. 
Den tycker jag är lite ”klibbig” och då behöver jag inte 
använda klister som många gör, men nålar gör jag förstås 
för att det ska hålla ihop.
 Louise Duckhow: Bomullsvadd och bambuvadd 
är bra alternativ som mellanlägg, och bomullstyg och 
flanell till baksida. Vill ogärna ha 80/20 vadd. Jag har 
aldrig använt fleece.
 Anna-Greta Johansson: Det är nog dags att börja 
tänka till vad gäller de materialval som man gör. Den 
baksida som jag gillar mest till babytäcken är flanell, och 
annars är ju bomullstyg finast. Vadden blir alltid natur-
material. I övrigt så är jag väldigt förtjust i att återan-
vända material.
 Eva Malmquist: Från djupet av mitt hjärta, jag kom-
mer aldrig att använda fleece. Har jag lagt ner pengar 
och tid till framsida och vadd i naturmaterial så vill jag 
använda bomullstyg eller bomullsflanell till baksida.

Under våren och sommaren har det diskuterats en hel del om plast som inte 
bryts ner, som förstör jorden och som skördar offer bland djuren. Men vad 
har vi som kviltar för del i detta? Är det inte bara fleecetröjor som släpper 
microplaster? 
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 Marit Irene Jektvik: En färdigsydd topp, ullvadd i 
mitten och bomullstyg eller flanell till baksida. Aldrig 
plast som polyester och fleece.

Mellanlägget

I huvudsak är våra styvnadsmaterial också polyester av 
olika slag, det vill säga plaster. Själv tillhör jag dem som 
gillar viss struktur på mina väskor, så det är svårt att byta 
ut tycker jag. Men när det gäller vadden vi använder i 
våra mysfiltar och täcken, där kan vi tänka om och kan-
ske prova något nytt. Flera företag kommer med vadd 
som är gjort av olika nedbrytbara fibrer. Det kommer 
ständigt nyheter, bambu är väl det som funnits längst, 
och är ett alternativ till bomull.
 Vi kan kanske inte förändra världen, men vi kan göra 
så bra val som möjligt, och så långt som möjligt sy miljö-
medvetet. Framförallt får vi välja själva hur vi tänker och 
hur vi vill göra. Men blir vi mer medvetna om hur våra 
val påverkar hela ekosystemet, kanske vi kan göra andra, 
annorlunda val i framtiden?
 Har du följt Rikstäckets facebookgrupp så ser du att 
det sys kassar av alla möjliga olika slag, för att minska 

förbrukningen av plastkassar. Alla som slutat ta plastkas-
sar i butikerna hjälper till att ta hand om miljön, och det 
är ett stort framsteg. Vår lokala tygaffär hade minskat sin 
förbrukning av plastkassar med mer än 50 procent första 
månaden.
 Jag tänker så här, många bäckar små gör en stor älv.
 Hos mig får förändringen börja med pilébaksidorna, 
de kan jag sy av bomulls- eller ullvadd och ha flanell på 
baksidan. Styvnadsmaterialet i väskorna behåller jag nog. 
Plastpåsarna har blivit tygpåsar hos oss, till och med i 
min sambos Corvette ligger en kasse som han återan-
vänder gång på gång när han behöver rusa in och handla 
något oplanerat.
 Ni som redan prövat på olika vadd, hör gärna av er till 
mig (marianne@rikstacket.se) om vad ni tyckte om dem.  
 Fråga er lokala kviltbutik om vilken vadd de rekom-
menderar ur miljösynpunkt och be dem ta in det du 
behöver.

Intressanta länkar i ämnet finns på vår hemsida för dig som 
vill lära dig mer om var mikroplasterna gömmer sig och hur 
du kan undvika dem.


