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VISA & BERÄTTA vad just du sytt, 
för vi är nyfikna och vill gärna 
se och höra om ditt stora eller 
pyttelilla projekt. Här visar vi det ni 
medlemmar skickar till redaktionen. 
Var inte blyg, har du inte skickat in 
något du sytt ännu är det hög tid 

nu. Kanske något nytt, något som 
inspirerats av ett mönster i tidningen, 
eller ett UFO som äntligen blivit klart?  
Skicka bild och en kort text om 
ditt senaste alster till vår redaktör, 
hanna@rikstacket.se 

Inspirerat
Visa & berätta

Återbrukade jeans

Anita Kenttä 
har klätt om och 
målat sin gamla 
soffa. Hon skriver: 
”Tygerna är gamla 
jeans och provbitar 
av möbeltyger. 
Gammal soffa blev 
som ny med gamla 
tyger och lite färg!”
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Kerstin Andersson, som är med i Fusklapparna i Luleå, har sytt 
en varm sjal/poncho i vita småbitar. Den är fodrad med teddy.

Kerstins kviltade sjal
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inspir
erat

Birgit Bernander har designat detta 
fantastiska täcke. Hon berättar: 

”Jag har äntligen fått klart ett 
lapptäcke, som i huvudsak är gjort 
av min mans gamla skjortor, som jag  
har sparat.

Akvarellskissen är gjord på hösten 
2015 efter fotografiet, idén hade jag 
långt tidigare. Det har alltså tagit tre 
år att få färdigt…(jag har inte hållit 
på hela tiden, vi är en grupp, som 
håller till i Partille, Tygbitarna inom 
SV, som träffas var tredje lördag, ett 
bra sätt att komma vidare med de 
projekt man har på gång).

Ingela Martinsson har maskin
kviltat det, och jag är mycket nöjd, 
för hon har fått täcket platt trots att 
tygerna är mjuka.

Det är för stort att tävla med, 
men jag ville gärna visa och kanske 
inspirera någon annan.”

Till havs, till havs…
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BERNINA 570 QE

” FANTASTISK SPÄNNING OCH 
PERFEKTA STYGN VARJE GÅNG.”

∙  BERNINA STYGNREGULATOR

∙ BERNINA ÖVERMATNINGSFUNKTION

∙ 21,5 CM TILL HÖGER OM NÅLEN

∙ AUTOMATISK TRÅDAVSKÄRARE

∙ INCHFOT NR 97

”B 570 QE får mig 

att känna mig 
som ett proffs.”

SUZY WILLIAMS, ÄVEN KÄND SOM 
SUZY QUILTS, KVILTNINGSDESIGNER 

Suzy Williams vet hur man kviltar. Det är därför hon väljer B 570:s Quilter’s Edition (QE), som gjorts särskilt för kviltning. Dess schweiziska ingenjörskonst innebär alltid en fantastisk spänning 
och perfekta stygn. Upplev skillnaden med BERNINA 570 QE idag! Hitta en butik nära dig på bernina.com.

DE NYA MODELLERNA I 5-SERIEN ERBJUDER 

LEGENDARISK KVALITET PÅ SÖMMARNA 

TACK VARE BERNINAS GRIPARSYSTEM
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Lena Zäterbergs kudde med träd ovan 
och bonaden med fåglar till höger. 
Lena gick tre olika kurser på årsmötet 
förra året; ”Maskinkviltning med 
övermatare” och ”Råkantsapplikation 
med frihandskviltning” för Anita Fors 
och ”Landskap med frihandskurvor” 
för Jo Avery. Alla kurser var jätteroliga 
att gå, hälsar hon.

Sytt med Rikstäcket

inspirerat
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