
Vi är några medlemmar i Billinge
kviltarna som sytt täcken till bebisar 
i Afrika. Att sy dessa täcken har va
rit en ren glädje, då vi får skapa fritt 
utan några mönster eller annat som 
begränsar oss. 

Det är så kul att bara få leka med 
tygerna och kviltningen. För det är 
en av anledningarna till att vi gör 
detta. Det är inte bara att små be
bisar får ett gosigt täcke att svepas 
in i. Vi som syr täckena får en möjlig
het att experimentera med block och 
färger som vi annars kanske drar oss 
för att göra. Täckena är även perfekta 
för att öva sin kviltning på, speciellt 
frihandskviltning. Bonusen är ju att 
mottagarna får välarbetade och fina 
täcken. 

Som vi har berättat i ett tidigare 
nummer så leker vi gärna med tygres
ter och tar till vara på, nästan, minsta 
bit. Många av kviltarna har både en 
fantasifull framsida och baksida. Vi 
använder mycket scraps och andra 
tyger vi fått. 

Vi hade en utställning av täckena i 
mars och april hos Quilt by Kim. Ty
värr så bröt corona ut i samma veva så 
det har varit väldigt få besökare som 
har sett alla fina täckena. Vi hoppas 
att ni kan njuta av våra bilder istället.

Afrikatäcken
De täcken som vi har sytt kommer att 
skickas till Gambia. Där delas de ut på 
sjukhusets BB-avdelning. De delas också ut 
på barna vårds centralen eller ute i byarna. 
Man delar ut dessa täcken tillsammans med 
ett babypaket. Dessa paket varierar bero-
ende på vad som skänkts, men i huvudsak 
innehåller de: tröja, byxa, body, mössa, 
sockar, handdukar, tvättlapp, tygblöjor, tvål 
och barnlakan.

Dessutom brukar man försöka packa i lite 
syskonkläder och en liten mammapåse. 
Mammapåsen är en liten påse, liknande 
de som vi hade förr som kulpåsar när man 
”puttade kula”. Innehållet i denna påsen 

är presenter till den nyblivna mamman, till 
exempel sax, nålar, trådrullar, ljus, tänd-
stickor, halsband eller liknande.

Babypaketen packas i stora kassar vars 
storlek brukar vara som ett örngott eller 
liknande. 

Sy ett Afrikatäcke!
Storlek: Vilken storlek som helst är okej så 
länge som en baby kan viras in i det. En 
bra storlek är 90 × 90 cm, men det är inget 
krav på att täckena ska vara kvadratiska.

Material: Vi använder oss inte av fleecetyg. 
Fleece är lättantändligt och många familjer 
lagar sin mat över öppen eld.

Tänk på att varje täcke är ett räddat liv!

Man syr så gott man kan och sprättar inte 
en massa i onödan. De små bebisarna bryr 
sig inte om ifall inte alla sömmar matchar 
varandra!

Färdiga täcken och andra eventuella 
skänkta saker skickas till: 

Slättmissionens hjälpande hand 
Skaraterminalen 
Stenum Romlycke 2  
532 94 Skara

Läs gärna mer på  
slattmissionenshjalpandehand.se

Att skapa fritt – och 
dessutom veta att man 
gör något gott. Kan det bli 
bättre än så?
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En värmande gåva
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