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På min före detta arbetsPlats, Bot-
kyrka Komvux (jag är pensionerad 
svenskalärare) har man varje höst 
en hälsovecka.  En dag får SFI- och 
SVA-eleverna välja en hälsoaktivitet; 
yoga, promenad, måla en tavla eller 
sömnad.

I år höll jag i yoyo-sömnaden för 
tredje året i rad. Första året fick jag 
köpa in trettio yoyo-makers, en slags 
mall som underlättar arbetet. Tyger, 
saxar, synålar och sytråd till alla fick 
vi leta fram – men det ordnade sig till 
slut.

När jag fick uppdraget ”sömnad” 
tänkte jag att yoyo-sömnad skulle 
fungera. Det är ett litet handsöm-
nadsarbete. Det är ganska lätt när 
man väl har lärt sig tekniken och båda 

sidorna av det lilla blocket är klara, då 
man har sytt sitt block.

Förra året anmälde sig ett 50-tal 
kvinnor till sömnadsgruppen med 
temat yoyo. En enda man anmälde 
sig, men drog tillbaka sin anmälan 
när han förstod att sömnad inte hade 
med sömn att göra som han hade 
trott... 

Hälften av kvinnorna skulle kom-
ma på förmiddagen och hälften på 
eftermiddagen – trodde jag. Det som 
hände var att över 70 kvinnor ram-
lade in i lektionssalen första passet. 
Och vad gör man då?

Vi delade in dem i grupper om tre 
med en eller två yoyo-makers i grup-
pen. Stämningen var god och alla 
sydde trots trängseln och bristen på 

redskap. Den aktivitet som uppskat-
tades mest enligt utvärderingen som 
följde, var minsann yoyo-sömnad – 
inte yoga, promenad eller målning. 
Detta vittnar väl om det stora sug 
som finns hos våra invandrarkvinnor 
att få syssla med textila hantverk, el-
ler hur?

När jag går runt i en sömnadsgrupp 
berättar många av Komvux-kvinnor-
na mycket stolt om vad de sytt i sina 
hemländer. Men här i Sverige har man 
svårt att komma till skott. Man har 
ingen aning om var man köper tyger 
eller garner. Man känner sig osäker 
kring att åka kollektivtrafik om det är 
många stationer. Det är knepigt att 
ringa och prata svenska eller beställa 
på internet. Förhoppningsvis blir allt 

Yoyo-frossa, visst var det vad jag var drabbad av... Varje kväll i tio 
månader sydde jag tio yoyo-ar innan jag gick och lade mig. Jag sydde 
ända tills högen var stor nog för att räcka till ett dubbelsängstäcke. Det 
tog mig därefter elva månader att sy ihop alla.

Yoyo-frossa
text och foto: lena möre
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detta lättare med tiden när man kom-
mit längre med sitt nya språk.

Jag gav eleverna e-postadress och 
telefonnummer till en kviltaffär som 
lovat att skicka en yoyo-maker till 
dem som hörde av sig. Men förra året 
hade inte en enda av dem beställt nå-
gon där. Hur det blev i år vet jag inte.

Några få elever listade ut hur man 

kan sy en rund yoyo utan yoyo-mal-
len. De klippte ut en cirkel i tunt tyg, 
tråcklade in en smal sömsmån och 
drog ihop – ja, vi kan naturligtvis 
klara detta utan redskap också.

Flera elever ville fortsätta med söm-
nad på något sätt. Men vad hade jag 
att erbjuda dem? Att gå kurser är of-
tast för dyrt för privatekonomin och 

förresten måste man kunna svenska 
bättre innan det är lönt.

Jag har inget svar på hur man kom-
mer vidare med det textila i den nya 
tillvaron i Sverige, men intresset och 
längtan efter både gemenskap och sy-
aktiviteter är stor. 

Kanske skulle man kunna kombi-
nera att sy eller sticka samtidigt med 
språkcafé – för gärna  idén vidare där 
du bor om du har möjlighet.

Personligen tröttnar jag inte på 
yoyo-sömnad men jag prövar gärna 
olika tekniker mellan varven. Yoyo-
sömnaden är avkopplande och lätt 
att göra framför TV:n efter jobbet, så 
detta vill jag gärna rekommendera er 
att testa på.

Sök på YouTube efter instruktions-
videos om du vill prova själv.

 
En av Sveriges största tygbutiker! 

Nära dig! 

    
Följ oss på Facebook & Instagram 

Gittes Stuvkälla AB, Gälltoftavägen 1, 291 76 Rinkaby tel. 044-225012 www.gittes.se 
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FrihandsQuiltning 

Visas upp i 
butiken  av  

Jill Lindström 
 

Går bra att sedan 
boka kursdagar med 

henne hos oss! 
FIAS LAPPLISOR 

Träffas dessutom 
1g/månad och har utbyte 

och trevliga systunder 
tillsammans 

KURSUTBUDET 
FINNS PÅ HEMSIDAN 

Ny 
Quiltavdelning 

Tyger i 
mängder 
Roll-ups 
Vadder 

Mellanlägg 
Tillbehör 
Linjaler 

Skärknivar 
Tråd 
Etc. 
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