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Jag smakar på 30 år, hur känns 
det? Pratar vi om ålder så gick min-
dre tid till projektering då jämfört 
med nu, då gjorde jag bara, nu krävs 
både funderingar, planeringar och 
ibland blir det inte ens en start trots 
noggranna förberedelser. Då för 30 
år sedan sydde jag men inte så myck-
et lapptäcksteknik som nu, men 
mycket annat. 

För trettio år sedan bildades vår in-
tresseförening och mycket har hänt 
sedan dess. Ta dig en titt i ditt kvilt-
minne, kanske både i tanke och på de 
arbeten du gjorde då. Visst har det 
hänt grejer sedan dess, men hur det 
förändrats och utvecklats ser gan-
ska olika ut för oss alla. Fortfarande 
kviltar flera av de som startade för-
eningen, och till er sänder vi idag en 
tacksamhetshälsning för att det blev 
av att ni bildade denna förening. Idag 
ser verksamheten lite annorlunda ut. 
Men vi försöker att hålla kvar mycket 
av det gamla, det vill säga bära tradi-
tioner, och samtidigt utvecklas för 
att möta det nya. Det är en ekvation 
som inte alltid är så lätt, men otroligt 
intressant att arbeta med. I ena änden 
finns de som vill förändra snabbt, 
möta de nya trenderna, finnas med 
på sociala medier, lägga ut material 
på Youtube, vara superaktiva på in-
ternet och mäta allt i amerikanska 
inch istället för gamla hederliga cen-

timeter. I den andra ändan hittar vi 
de av er som vill ha svenska mönster 
med måtten i centimeter, få en pap-
perstidning i brevlådan och knappt 
använder dator eller internet. Mitt 
emellan allt detta sitter vi i styrelsen 
och försöker ta de bästa besluten vi 
kan för Rikstäckets alla medlemmar.

Men när det gäller hur vi som med-
lemmar väljer att göra finns inget fa-
cit, det viktiga är att vi gör. Då tänker 
jag att vi skapar vår lapptäcksteknik 
som just du har lust med. För det 
måste drivas av glädje, lust och krea-
tivitet. För ungefär trettio år sedan 
kom rullkniv, linjal och mattan - en 
frälsning för sådana som mig som 
gillar block och raka linjer. Konst-
kvilt fanns inte i min vokabulär då, 
men nu går inte det att undvika, lika 
lite som man kan låta bli att fascine-
ras av dessa arbeten. Vi kan också se 
att moderna kviltar kommer med 
stormsteg. Allt detta och mycket 
mer ska vi få plats med i vår förening. 
Oavsett på vilket sätt du än jobbar 
med lapptäcksteknik hör du hemma 
här hos oss.  

Vi från styrelsen jobbar strategiskt 
med att överbrygga broar mellan alla 
som skapar med lapptäcksteknik i 
landet, för att vi tillsammans måste 
locka fler att börja med detta under-
bara, beroendeframkallande hant-
verk och för att vi som håller på med 

detta ska få sprida våra kunskaper 
och ha fler att inspireras av.

Trender kommer och trender går, 
det kan vi se när vi gräver bland våra 
tyger. Nyanser förändras, trycken 
ändrar storlek och följer vi modets 
cyklar så kommer mina första riktiga 
lapptäckstyger att vara trendiga snart 
igen.

Nu kommer retro, miljömedveten-
het och återbruk mer och mer och 
det var ju just så allt började, man 
nyttjade spill och bästa delarna på de 
slitna kläderna.

Idag nyttjar många av oss nya tyger 
och massor av nya material, andra 
väljer traditionella material. Det är 
det här som är det fina i kråksången. 
Vi väljer och vrakar bland material, 
tekniker och produkter som vi vill. 
Det gör också att vi kan välja att ska-
pa efter vad vår ekonomi tillåter för 
tillfället. Kreativitet minskar stres-
sen, det visar forskningen, så skapa 
mer av det du gillar.

Låt oss hoppas att vi kan fortsätta 
att skapa, ha kul, rota bland tyger och 
inte minst träffa likasinnade ibland, i 
grupper, träffar eller större samman-
komster med oss i Rikstäcket.

Vår vision är att 2020 vara tretu-
sen medlemmar. Tillsammans kan vi 
närma oss den siffran.

marianne aittamaa, ordförande

Tankar om nu och då
återblick


