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I väldigt många kvilttidnin-
gar och mönster avslutas 
beskrivningarna med de 
uppmuntrande och lite an-
svarsbefriande orden:

”Avsluta ditt arbete ge-
nom att kvilta som du vill”.  
Men hur gör man om man 
inte vet hur man vill kvilta?

Ja, visst är det fritt och bra, men 
ibland kanske du också kliar dig i hu-
vudet och tänker: hur ska jag egent-
ligen göra nu? Eller så har du släppt 

lös kreativiteten och sytt en under-
bart fin kvilttopp i egen design, och 
nu vet du inte hur du ska kvilta den.

En lösning är att skicka kvilttop-
pen till en Longarm-kviltare så den 
blir professionellt kviltad, men det 
är en prisfråga och man blir ju också 
väldigt stolt om man har klarat det 
själv. Inte minst att man kanske har 
tagit sig an det som en utmaning och 
lärt sig något nytt på vägen. 

Men hur gör du nu när du får välja 
hur du vill kvilta helt själv? Hur be-
stämmer man sig för hur och var det 
är bäst att kvilta? 

När jag bestämmer mig för ett kvilt- 
mönster brukar jag först ställa mig 
fyra enkla frågor:

1) I vilken kategori passar kvilten?
2) Hur kommer kvilten att använ-

das?
3) Vilken sorts kviltning behöver 

den?
4) Vilken tråd och vilken färg kom-

mer att bli bäst för detta projekt?
När kvilttoppen är ihopsydd och 

hänger på designväggen kan du be-
stämma i vilken kategori den passar 
bäst, fast ibland vet du förstås redan 
vart du är på väg när du börjar sy. 

Kvilta ”som du vill” – men hur?

bild 1: traditionell bild 2: KonstKvilt
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Är det en traditionell kvilt? (bild 1) 
Är det en konstkvilt? (bild 2)  
Är kvilten modern? (bild 3) 
Eller är kvilten gjort till ett barn eller 
en bebis? (bild 4)

Viktigt är också färg och tygval för 
att kategoribestämma din kvilt. 

Sidentyg använder man till exempel 
sällan (eller inte alls) i en barnkvilt, 
men det är perfekt till en konstkvilt, 
i en modern kvilt eller i ett traditio-
nellt toktäcke. Om jag bestämmer 
mig för att sy en vardagskvilt så väljer 
jag medvetet tåliga tyger som bomull 
eller jeanstyg.

Visst finns det flera kategorier, 
men som en början räcker det att vi 
beaktar dessa fyra. 

När jag har bestämt mig för en 
kategori, vet jag redan hur kvilten 
kommer att användas. Om det är 
en kvilt till ett barn vet jag att den 
kommer att tvättas många gånger i 
livet, att den blir älskad och kommer 
få upplevea många äventyr tillsam-
mans med barnet. Likaså för en kvilt 
som ska användas som sängöverkast, 
den kommer att blir använd, tvättad 
och ihopvikt många gånger då den 
används i vardagen. Om det istället 
ska bli en konstkvilt så vet jag att den 
kommer att hänga på väggen och 
inte blir rörd så mycket men (för-
hoppningsvis) beundrad av många. 

Nu har vi bestämt kategorin och 
hur din kvilt kommer att blir använd. 
Nästa fråga är vilken sorts kviltning 
behöver kvilten?  Räcker det med sy-
i-diket, eller behöver vi sy flera söm-
mar? Du avgör, baserat på används-
ningsområde och kategori.

Din uppgift till nästa gång blir att 
leta fram ett kärt UFO eller WIP, 
och bestämma vilken kategori ditt 
arbete tillhör. 

I nästa nummer går vi ner på dju-
pet och tänker över kviltmönster och 
själva kviltningen tillsammans.

3: modern Kvilt

bild 4: barntäcKe


