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Vi har många tips och idéer om vad du kan använda dina rest-
bitar till i det här numret, bland annat en fin löpare på sidan 12.
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Föreningen arrangerar kurser  
vid årsmötet och retreater  
under året.

Tidningen Rikstäcket är fören-
ingens medlemstidning. Den 
utkommer fyra gånger per år 
och ingår i medlemsavgiften. 
Medlemsavgiften är 400 kr per 
år. Bor du utomlands är priset 
525 kr. Som ny medlem får du 
Rikstäckets föreningsnål. Vid 
köp av fler nålar är priset 40 kr, 
inklusive porto.

Lokalgruppstäckena lånas ut mot 
portokostnad.

Vid utebliven tidning mejlar du 
till info@rikstacket.se. Likadant 

gör du om du vill köpa extra 
tidningar. Då tillkommer porto-
kostnad.

Adressändring gör du genom att 
mejla kassoren@rikstacket.se. 

Önskar du eller din lokalgrupp 
ha med information om en ut-
ställning eller annat evenemang 
i kalendariet mejlar du Carmen, 
kalendariet@rikstacket.se.

Ange ditt medlemsnummer vid 
all korrespondens med styrelsen.

Vi tar gärna emot material 
till tidningen liksom idéer till 
innehåll. Mejla redaktoren@
rikstacket.se.
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Som det ser ut i världen idag är jag väldigt 
glad över att vi har vår härliga hobby att 
syssel sätta oss med nu när vi är i karantän. 

Och inte behöver vi oroa oss över att tyglagret 
sinar, så vi är tvungna att ge oss ut på stan. Skulle 
vi behöva lite mer tyger, kan vi alltid handla från 
våra kviltaffärer via nätet eller helt enkelt ringa, om 
vi inte fysiskt kan besöka affärerna. 

Vad jag saknar, och många med mig, är träf-
farna med kviltvännerna. Men det gäller att finna 
alternativa sätt att sy tillsammans. En del av oss 
har syträffar över nätet, vi skypar och syr och visar 
med jämna mellanrum hur långt vi har kommit på 
våra projekt. Med tanke på den tid som vi nu har 
hemma i sällskap med symaskinen, tygerna, nål 
och tråd kommer det att bli mycket att visa fram när 
vi äntligen kan träffas på riktigt igen. Sommaren 
brukar vara den tid på året när vi har våra utställ-
ningar över hela vårt långa land, men i år är det 
osäkert om det blir några. Men tänk så mycket mer 
det blir senare under hösten och nästa år att visa 
upp på våra träffar och på kommande utställningar.

Jag är säker på att det kommer att tillverkas någ-
ra coronakviltar, antingen inspirerade av utseendet 
på viruset eller på grund av karantänen.

Vi fortsätter vårt samarbete med de danska och 
norska kviltföreningarna med serien om traditionella 
kviltblock. Denna gång är det The Feathered Star.

Jag önskar er en härlig, varm och energigivande 
sommar och så ses vi på träffarna under kom-
mande höst.

Er ordförande

Kviltföreningen RIKSTÄCKET
är en ideell förening för lapptäcksvänner  
och grundades i maj 1988. 
Föreningens syfte är:

 att främja intresset för kviltning och 
kviltens historia genom att bevara  
och vidareutveckla traditionella  
mönster och tekniker.

 att inspirera till nytänkande.
 att förmedla kontakter inom och utom landets gränser.

Vår postadress: 
Kviltföreningen RIKSTÄCKET 
Box 17039
200 10 MALMÖ

Bankgiro:  5448-5834
Hemsida: www.rikstacket.se
E-post: info@rikstacket.se
Instagram: @rikstacket

Styrelsen
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Anslagstavlan

EQA-utmaningen 2020
Festival of Quilts i Birmingham 2020 är inställt och fram-
flyttat till 2021.

Till er som har anmält er till EQA-utmaningen 2020, 
kommer utmaningen visas 2021 istället.

Ni som redan har skickat 
era kviltar till Anita kan vara 
lugna, de ligger i tryggt förvar.  
Övriga som har anmält sig kan 
skicka kviltarna till anita@finell.
se när ni är klara med dem. 

Det går inte längre att 
 anmäla sig till utmaningen.

Fel mejladress?
Vi fick många felmeddelanden när vi skickade ut senaste 
nyhetsbrevet med mejl. Har du inte fått något nyhetsbrev 
trots att du anmält din mejladress till oss? Mejla din adress 
till info@rikstacket.se.

Hjälp med inlogg på hemsidan
Om du inte kan logga in på hemsidan, mejla då till  
info@rikstacket.se, så får du hjälp. Vi hjälper inte till med 
inloggning om du skickar meddelande via Messenger, 
ringer eller skickar SMS.

Från mitt fönster
Vi påminner om vår utmaning  
Från mitt fönster som presentera-
des i förra numret av tidningen.

Du hittar all information där, 
och även på medlemsavdelningen 
på vår hemsida.

Du hinner sy, senast den 30 
augusti vill vi ha din lilla kvilt!

Lokalgruppsnytt
Kontrollera gärna era kontaktuppgi!er på vår 
hemsida! Logga in och titta under medlemsavdel-
ning och lokalgrupper. Stämmer uppgi!erna med 
mailadress, telefonnummer och kontaktperson?

Om ni har en utställning eller dylikt, rekvirera 
gärna Rikstäckets broschyr som ni kan dela ut till 
intresserade besökare.

Vi har fått två nya lokalgrupper: Glädjekvilt-
arna i Hammarbyhöjden i Stockholm och Västra 
Mälardals quiltarna med upptagningsområde Ar-
boga, Köping och Hallsta hammar med omnejd.

Läsvärt arkiv
Kolla in Rikstäckets arkiv på hemsidan. Där kan du 
läsa gamla nummer av Rikstäcket. Det kommer fler 
med tiden!

Fredagstävlingen
Har du varit på plats och hejat på lagen i fredags-
tävlingen under årsmöteshelgen de senaste åren? 
Och tänkt att det skulle vara skoj att vara med? 

Om du inte varit där, så går tävlingen ut på att 
ett antal lag om fyra personer tävlar om att sy en 
topp på tid. De får veta i förväg hur mycket tyg de 
får, men får inte se tygerna förrän vid tävlingens 
början.

Under tiden lagen skär, syr, pressar och stressar, 
minglar alla vi andra omkring och hejar på favorit-
laget, samt röstar fram bästa toppen.

Anta utmaningen att ställa upp med ett lag i år! 
Är du intresserad så maila till info@rikstacket.se 
senast 21 augusti.
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”

Sy ett block och få chansen att  
vinna block till ett helt täcke.

Sommarutmaningen

Genom att sy och skicka in ett block 
deltar du i utlottningen på årsmötet 
den 3 oktober 2020.

Du får skicka in båda blocken 
och så många block av varje som du 
vill. Varje block är en lott. Du kan 
vinna både applikationsblock och 
tråd rulle block, men bara en gång per 
blocktyp.

Använd enbart lapptäckstyger i 
bomull och av god kvalitet. Fäst en 
lapp med ditt namn, telefonnum-
mer och adress på baksidan av varje 
inskickat block. Tävlingen är endast 
öppen för medlemmar i Rikstäcket.

Årets block har gjorts av lokal-
grupperna Knallekviltarna och 
Bandy kviltarna. Senast 21 augusti 
ska blocken vara respektive lokal-
grupp tillhanda (se adresser nedan).

Block 1: Blomsterkorg

1 Skär till bakgrundstyget i vitt 
eller nästan-vitt: 18 " 18 cm.

2 Rita av mallarna till korg och 
blommor på vlieso#x och stryk 

delarna på baksidan av de tyger du 

valt. (Klipp gärna ut mitten av vlieso-
#xdelarna innan du stryker fast dem 
så att ditt block inte blir för tjockt).

 Klipp ut och pressa fast delarna på 
bakgrundstyget, först blomdelen och 
sen korgdelen så att blomdelen ligger 
bakom korgöppningen. Placera så att 
korgen kommer mitt på blocket.

3 Sy runt applikationerna med 
langettstygn, antingen på ma-

skin eller för hand.

Applikationsblocken skickar du till:
Kajsa Johansson
Håkanhult 4
512 64 Holsljunga

Block 2: Trådrulle
Sömsmån 6,5 mm (1/4 inch)

1 Skär till följande delar:
I ljusgrått tyg (bakgrund):

• A) 2 st 7 cm ! 25,5 cm
• B) 2 st 5 cm ! 19 cm
• C) 4 st 3 cm ! 6 cm

I vitt (ändarna av trådrullen):
• D) 2 st 3 cm ! 10 cm

I olika nyanser av samma färg 
(trådspolen):

• 10–12 st ca 10 cm ! från 
2 till 5 cm (ska sen skäras 
till och sys lite snett)

2 Börja med att sy själva tråd-
spolen. Du kan antingen sy 

den på fri hand eller rita av mallen 
på vanligt papper och sy som paper-

piecing (mallen hittar du på Riks-
täckets hemsida).

3 Om du syr på fri hand syr du 
ihop remsorna (längs lång-

sidorna) och skär varje bit lite snett 
e!erhand som du syr. Sy tills du fått 
en stapel som är drygt 25,5 cm. 

Var noga med att kanten på block-
delen hålls något så när rak, även om 
de enskilda remsorna är sneda, så att 
du när du sytt klart kan renskära de-
len till 8 cm " 25,5 cm. 

Det spelar ingen roll om remsor-
na blir mycket eller lite sneda, slutre-
sultatet blir lika #nt. Med remsorna 
mycket på snedden är det svårare att 
hålla kanten rak.

4 Sy de båda delarna A på vardera si-
dan av den renskurna tråd spolen.

5 Sy de båda delarna C i vardera 
ändarna av de båda delarna D så 

att du får två remsor som är 3 cm " 19 
cm. Sy fast dem över och under delen 
med trådspolen.

6 Sy de båda delarna B i över- och 
underkant av blocket.

Det färdiga måttet på blocket 
är 19 cm " 37 cm. Kontrollmät och 
renskär eventuellt.

Trådrulleblocken skickar du till:
Annica Ågren, 
Gärdesvägen 14, 
462 54 Vänersborg
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”
I coronans tid

Med inställda utställningar och påtvingad karantän har 
den här våren varit en prövning för många av oss. Men 

samtidigt har krisen öppnat ett nytt utrymme för skapande.

 Det bästa med att visa upp det jag gör är att det kan 
inspirera någon annan att börja sy på något och där-
med vara kreativ och ha lika roligt som jag har när 

jag syr. Det var vad som hände när jag la upp ett av mina 
resttäcken på Facebook. Anna-Greta Lindström hakade 
på och började sy av sina rester och förhoppningsvis blev 
någon mer inspirerad.

Personligen tycker jag att alla tygrester, i synnerhet de 
med udda former, är som små skatter. De har ju redan en 
inneboende form att bygga vidare på. Det kan vara en tri-
angel där ingen vinkel är rät, eller en avsmalnande remsa, 

som gör att det som följer på dem också blir påverkade 
och det skapar liv i blocket. Man behöver inte veta hur 
det ska bli för att börja sy, det löser sig e!erhand. 

Jag brukar börja med de allra minsta bitarna, sy ihop 

Detalj av ett av Gunnel  
Wrights coronatäcken.

Gunnel Wright TEXT OCH FOTO: GUNNEL WRIGHT

Gunnel Wright börjar 
med de minsta tyg-
bitarna, och  jobbar 
ofta med många 
block samtidigt.
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” Våren 2020 är en vår vi aldrig tidigare upp-
levt, medförandes ett förlamande virushot som 
tvingar oss att stanna hemma, eller i alla fall 

hålla oss undan från släktingar, vänner och arbets-
kamrater. Det är förstås ledsamt, oroande och tråkigt 
på många sätt men vi, med våra lager av material, kan 
ju ändå hålla oss sysselsatta vid våra skärmattor och 
symaskiner. Jag syr hundtäcken, grytlappar, löpare, 
kuddar. Jag städar på hyllorna och funderar på vad jag 
mer kan sy.  

Så lägger Gunnel Wright i Göteborg ut en bild på 

dem två och två i lång en kedja, till exempel tio par. Jag 
pressar sömmen åt ena hållet. Sen letar jag lagom stora 
bitar att skarva på dessa par, fortfarande i en lång kedja. 
När man rotar bland tygerna är det bra att ha $era block 
på gång, det är lättare att hitta rätt bitar. Därför syr jag 
många åt gången. Jag försöker hitta jämnstora bitar så att 
jag får användning för alla de mindre tygbitarna, så ökar 
jag successivt på med större och större tygbitar.

När blocken nått en viss storlek kanske jag syr ihop 
dem två och två och så vidare, och hittar jag inga $er 
block som passar ihop börjar jag med $er nya små block. 
Större tyger och remsor är bra att spara tills man ska sy 
ihop block, man kan behöva något att skarva med för att 
de ska bli lika stora och till exempel gå att sy ihop. 

Man kan göra precis som man vill. 
Jag brukar avvakta så länge som möjligt med att jämna 

till ett block, kanske jämnar jag inte till förrän hela täcket 
är färdigt. Våga vara lite ’slarvig’, det blir bra och unikt! 

Jag försöker välja tyger så att jag tycker att varje separat 
kombination är trivsam att se på. Jag vill att tygerna lik-
som samspelar och ly!er varann. Jag har valt att sy med 
vissa färgfamiljer, alla färger är inte med i samma täcke. 
Jag tycker att det är vilsamt med lite enhetlighet, men det 
får inte bli för enahanda, något måste bryta av lite med 
färger och tyger som sticker ut lite.”

I coronans tid

Blått resttäcke av Gunnel Wright.

Anna-Greta Lindström
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Facebook på ett resttäcke hon sytt och med en länk till 
lite tankar och sytips. Pang! Ett täcke i min smak! Sytt 
rätt upp och ner med olikformade bitar och remsor och 
i%olika kulörer. Perfekt!

Under min dagliga promenad tänkte jag på täcket 
och på att alla i föreningen borde sy ett ’corona täcke’. 
Jag plockade fram restbitar i gult-orange-brunt och min 
plan var att sy ihop dessa utan någon speci#k ordning. 
Jag började med att sy ihop block i olika storlekar eller 
i remskombinationer som jag sedan började lägga pussel 
med. Jag började ’måla’ med mina block, det vill säga jag 

samlade gula bitar som övergick via orange till mellan-
brunt till mörkare brunt. Verkar omöjligt för mig att sy 
helt huller om buller. När toppen var klar lade jag ut en 
bild på Facebook och över förväntan många har tittat och 
även kommenterat, vilket jag tycker är jätteroligt!

Nu tänker jag börja på ett nytt projekt och vi får se hur 
det går denna gång. Kanske lyckas jag lite bättre med hul-
ler-om-buller-tekniken? Dock förstod jag av kommenta-
rerna att jag kanske bör fortsätta på mitt sätt? ’Skomakare, 
bliv vid din läst’ sa man ju förr! Jag hoppas nu att många 
gör som Gunnel och jag: syr resttäcken i corona tid.”

TEXT OCH FOTO: ANNA!GRETA LINDSTRÖM

Ambitionen var att sy ihop restbitarna huller om buller, men någon-
stans på vägen började Anna-Greta ”måla” med dem i stället.
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David Knutson, svensk-amerikanen som vi tidigare har 
skrivit om i Rikstäcket nr 124, brukar bo i Spanien under 
vinterhalvåret.

Han har nyss kommit hem, och under vintern har han 
sytt på det som han nu kallar sitt ”coronatäcke”.

Täcket består av block som han har hittat på en antik-
handel och loppisar i USA. Han lyckades hitta en tyga&är 
i Madrid, och hittade även några block i en annan a&är.

Olika stora block
Sedan kom det verkliga jobbet, att försöka få ihop dessa 
block med varandra till en enhet, trots svårigheter med 
blockens olika storlekar.

Men David var tålmodig, och med papper och penna 
och en hel del klurighet lyckades han lösa problemen.

Det var alltså en lång planeringsfas innan han kunde 

börja sy ihop blocken. Han kallar täcket sin ”coronakvilt”, 
e!ersom han sydde det i Spanien i väntan på att kunna ta 
sig hem. E!ersom de inte #ck gå ut #ck han arbeta med 
de block han hade hemma, och han tycker att det blev lite 
rörigt på grund av att blocken inte är färgkoordinerade 
och att hela täcket inte består av en sorts block.

Det färdiga täcket är så stort som till en dubbelsäng.

Handdukar och säckväv
Han har även sytt ihop en hel del handbroderade köks-
handdukar, som hans mamma har sytt. Det täcket är lite 
mindre i storleken, ungefär som ett barntäcke. Hela täck-
et är prytt med handbroderade #gurer och djur. 

Täcket är monterat och baksidan består av tyg som 
kommer från säckar, som man förr sålde socker eller mjöl 
i USA.

TEXT OCH FOTO: ANNIKA BERGSTEN

David Knutson

Gamla block och udda tyger blev grunden för David Knutsons coronatäcke. Täcke av broderade handdukar (detalj).
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När allt är som vanligt trä&as vi femton tjejer varannan 
torsdag och syr, pratar, och har jättetrevligt. Alltid med 
ett tema, så här års givetvis med våranknytning. Vår krea-
tiva ledare, Eva ”Bambi” Johansson, kom på att vi istället 
kunde sy tillsammans via mejl eller facebook, de dagar vi 
skulle trä&as. Jättebra tyckte vi andra.

Eva mejlade ut mönster med bilder, och så var det bara 
att sätta igång att sy. Ingen kunde smita undan, bilder på 
våra färdiga alster delade vi via mejl eller la ut på Face-
book, till allmän beskådan.

Så där planerar vi i skrivande stund att fortsätta fram 
till vår avslutning i slutet av maj. Vi tycker det är ett bra 
sätt att hålla lite kontakt med varandra i dessa isolerade 
tider. Sy måste man ju, helst en stund varje dag.

Vår traditionella utställning hålls i Träslövsläge vecka 
30, och vi hoppas kunna genomföra den som vanligt. En 
hel del alster ska vara klara till dess. Med denna lilla be-
rättelse vill vi Kviltsystrar i Varberg önska alla syvänner 
en #n sommar, att ni är rädda om varandra, och till slut 
att allt snart återgår till det normala.

I coronans tid

 Det slog ner från en klar himmel, litet, underbart 
vackert och förödande. Det #ck världen att stanna 
– coronaviruset. Vi kan inte trä&a våra familjer och 

våra vänner, vi sitter här hemma och syr! Jag tog fram 
saxen, och med några raska klipp i ett kuddfodral från 
Indiska #ck jag ett underlag till mitt lilla ATC-kort.

Kviltsystrarna i Varberg

I de ovanliga och oroliga virustider 
vi har haft nu under våren, då vi 
inte kunnat träffas fysiskt, tänkte 
vi berätta lite hur vi i sygruppen 
Kviltsystrarna i Varberg har gjort.

TEXT OCH FOTO: KERSTIN HALLBERG

Kerstins påskduk, 
ett av de mönster 
som Kvilt systrarna 
i Varberg har sytt.

Ulva Ugerup TEXT OCH FOTO: ULVA UGERUP
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Material och mått
Färdigt mått: 78 " 36 cm (30 " 13 ' 
inch).

Bredd på remsan av scraps: 8 cm 
(3 ( inch).

Längd på scraps-remsan: 56 cm (22 
inch), 2 stycken sydda scrapsremsor.

Yttre remsor av linne: 9,5 cm (3 ) 
inch), 2 stycken remsor.

Mittenremsan av linne: 5,5 cm 
(2 ( inch), 1 remsa.

Kortsidorna av linne: 12,5 cm (5 
inch), 2 st remsor.

Använd två remsor av skräptyg ca 
8 cm (3 ( inch) och 56 cm (22 inch) 
långa.

Förberedelser
Skär till $era korta remsor av scraps, 
de ska vara längre än 8 cm e!ersom 
remsan av skräptyg är 8 cm. Det gör 
inget om de är lite sneda, det ger bara 
lite mer liv i skapelsen.

Mönster · Löpare

Liten duk av scraps
TEXT, MÖNSTER OCH FOTO: ANNIKA BERGSTEN

Alla har vi väl en scrapslåda? Det är dags att 
börja använda dessa scraps nu! Sortera upp 
dem i olika färger, eller blanda som du vill.

Mail: herkules63@hotmail.com  |  Facebook: Frihandskvilta i Vittsjö

Frihandskvilta
i Vittsjö
Kurser i frihandskviltning,  
lappteknik och batikfärgning.
Är ni en större grupp kommer  
jag till er!
Jag kviltar ditt täcke på frihand 
(max bredd 250 cm)
Välkomna!  Jill

info@ingelasquilt.se

Ni hittar mig på både Facebook och 
Instagram under namnet Ingelasquilt

• •
• • •

www.ingelasquilt.se
tel: 0701-722 492

Longarmquiltning i Göteborg
Har även tyger på dubbel bredd och vadd

BERNINA 570 QE

” FANTASTISK SPÄNNING OCH 
PERFEKTA STYGN VARJE GÅNG.”
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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

17422300_BERNINA_Suzy_Williams_B570QE_Anzeige_A5_quer.indd   1 28.11.17   15:26

Boka annons  
till nästa nummer!

Kontakta Annika Bergsten
073-986 15 48 

annons@rikstacket.se
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Gör så här

1 Ta skräptyget och lägg din för-
sta remsa scrap längs kortsidan, 

med avigsidan neråt. Ta scrap num-
mer 2 och lägg kant i kant, räta mot 
räta med den första scrapsremsan. 
Sy igenom båda scrapsen och skräp-
tyget. Se bild.

2 Fortsätt sy på scraps på skräp-
tyget tills remsan av skräptyget 

är fylld.

3 Gör ytterligare en likadan rem-
sa med scraps.

4 Skär rent scrapsremsorna till 
8%cm.

5 Lägg mittremsan kant i kant 
med scrapsremorna och sy fast. 

Pressa.

6 Sy på de yttre remsorna, en på 
var sida och pressa.

7 Sy på remsorna till kortsidorna. 
Pressa.

8 Lägg toppen på vadd och bak-
sida och kvilta.

9 Skär till en kantbandsremsa, 
4 cm (1 * inch) bred. Om du 

vill, använd olika remsor som du har 
i scrapslådan. Sy ihop $era remsor 
i% olika tyger till kantbandsremsan 
(jag har gjort så på den blåa duken).
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Martha Wolfe, 
USA – Wild 
Life Wetlands.



I Eglise Saint-Louis i Sainte-Marie-aux-
Mines fann jag en mängd konstkviltar 
skapade av $era olika textilkonstnärer. 
Alla med tema jorden, hur vi människor 
behandlar, vårdar och misshandlar den 
och hur naturen ibland är underbart 
vacker och ibland slår hårt tillbaka mot 
oss. Många av bilderna berörde mig djupt. 

Jag blev givetvis ny#ken på vad View-
point9 stod för och hur temat kunnat sam-
la kviltare från så vitt skilda platser på jorden 
som USA, Taiwan, Australien, Stor britannien och 
Sydkorea. Så jag skrev till en av konstnärerna, Martha 
Wolfe, som också var den som startat gruppen. Hon var 

väldigt hjälpsam och berättade lite om hur 
gruppen kom till och hur de kan utmana 

och utveckla varandra trots avstånd. 
Gruppen bildades 2011 av nio kviltare/
textilkonstnärer och utgångspunkt var 
tankar som Martha hade om lärande-
processen och kreativitet.  En av grund-

tankarna var också att ha medlemmar 
på olika stadier i sitt konstnärskap. 

Gemensamt tema
Var 18:e månad bestämmer gruppen tillsammans tema 
för kommande periods utmaning och sen får varje grupp-
medlem bestämma ett ämne inom temat som alla ska 

Låt oss ännu en gång återvända till Alsace den varma och 
sköna sensommaren 2019. Denna gång till Viewpoint9 ś 

underbara och tänkvärda utställning Living Planet. 

Living Planet

TEXT OCH FOTO: KARIN PERSSON

Kviltmässan i Alsace

Paris
Alsace
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Sainte- Marie-Aux-Mines

Misik Kim, Sydkorea – Moon Jar 3.Sue Dennis, Australien – Flooding rain. Kate Themel, USA – Generations.
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arbeta med under en åttaveckorsperiod. E!er varje åtta-
veckorsperiod har man en on-line visning där var och en 
själv väljer vad man vill berätta om sin bild, till exempel 
varifrån de fått inspiration, hur de har valt sitt motiv eller 
att de visar foton från processen. Totalt blir det 81 tex-
tila bilder under en temaserie. Gruppen Viewpoints9 har 
fram till idag slutfört fem temaserier som nu visas runt 
om i%världen. 

Utvecklande samarbete
Av gruppens nio medlemmar är åtta fortfarande desam-
ma som vid starten, något som tyder på att alla upple-
ver samarbetet utvecklande. Som Martha framhåller så 
tvingas de både att strukturera sitt skapande utifrån tids-

ramarna men samtidigt genom utmaningarna växa i%sitt 
konstnärskap, prova nytt bildspråk, nya material och nya 
tekniker.

Väder, ljus och generationer
Åter till utställningen i Alsace. Living Planet var grup-
pens femte tema och har ämnen som Väder, Havet, Ge-
nerationer, Färg & Ljus. Till mina favoriter hör Martha 
Wolfes Wild Life Wetlands som ger en påminnelse om 
hur viktiga våtmarkerna är för djurlivet. Lin Hsin-Chens 
Forest Fires ger en skrämmande bild av skogsbrändernas 
inferno. Och Kate +emels #na Generations är bara så 
underbar. Som ni förstår är det svårt att välja ut bara någ-
ra få av kviltarna från utställningen. 

Mary Mattimoe, Storbitannien – Air of Mystery.

Lisa-Marie Sanders, USA – Floridian 
Flash Dance.

Diane Wright, USA – Rising Sea Levels.
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Lin Hsin-Chen,  
 Taiwan – Forest Fires.



Ibland kan man hitta riktiga guldkorn 
i $ödet på internet. Här är några tips 
från Jemima med bloggen Tied With 
a Ribbon. Tipsen kan både nybörjare 
och mer vana kviltare ha nytta av.

#1
Kontrollera din sömsmån. Korrekt 
mått är väldigt viktigt när man syr 

lappteknik. Dubbelkolla att din 
sömsmån verkligen mäter ( inch. Det 
är faktiskt så att olika maskiner syr 
( inch med lite olika mått. Sy därför 
inte samma projekt på olika maskiner. 
Investera i en ( inch pressarfot till just 
din maskin, om du inte redan har en.

#2
Sätt ihop delarna med knappnålar 
innan du syr ihop dem. Det hjälper 
alltid till att få delarna att passa ihop 
perfekt. Du behöver inte så många 
nålar, sätt bara nålar på de kritiska 
ställena.

#3
Byt ut symaskinsnålen o!a. Förslags-
vis kan man byta var 8–10 timme, el-
ler för varje ny kvilttopp. Det hjälper 
till att få #na stygn, dvs stygn som 
inte drar ihop sig.

#4
Pressa sömmarna innan du viker ut 
dem och pressar åt det håll du valt, 
om du inte pressar isär dem.

#5
Om du är nybörjare börjar du med 

TEXT OCH FOTO: BRITT!INGER JÖNSSON

Tio små tips som kan göra 
stor skillnad på resultatet 
för dina kviltprojekt.

Så blir du en bättre kviltare

Quilttyger och trikåtyger
Besök min webbshop!

www.agnetassyhorna.se   |   Butik: Dalgatan 28, Gnesta
Öppettider onsdag-fredag 9.30-18.00

agneta.karlsson.ak@telia.com   |   Tel. 070 366 02 21

TYGER & TILLBEHÖR FÖR PATCHWORK, QUILT 
& ANNAN SÖMNAD - KURSER ÅRET OM

Arildsgatan 2
MALMÖ

040 30 10 43

qui l tameva@out look .com

www.qu i l ta .nu
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små projekt, som kuddar, löpare och 
minikviltar för att öva dig och bli 
säkrare på din hobby. 

#6
Läs instruktionerna fullt ut innan 
du börjar. Det hjälper dig att förstå 
de olika delarna, vilka tyger, hjälp-
medel och sybehör du behöver för att 
kunna sy ditt projekt.

#7
Organisera ditt arbetsbord innan du 
börjar. Ta fram nödvändiga arbets-
redskap, som linjaler och rullkni-

var, spola $era rullar undertråd, och 
stryk dina tyger. Då har du allt klart 
för att äntligen starta ditt projekt.

#8
När du till exempel syr HST halv-
triangel rutor och $ygande gäss, sy 
dem lite större än den slutliga storle-
ken, då kan du alltid skära till dem 
till korrekt storlek. 

#9
Gå gärna en kurs i en lokal kviltaf-
fär, eller om du inte har den möjlig-
heten gå en kurs på internet. Att få 

hjälp och råd är ett 
bra sätt att lära sig mer och  
dessutom inspireras av andra.

#10
Välj tyg, tillbehör och redskap av 
god kvalitet. Du kommer att tycka 
att det är så mycket roligare att sy om 
du arbetar med bra material och red-
skap med kvalitet.

Njut av din hobby och jämför dig 
inte med andra kviltare utan bara 
med dig själv. Då ser du dina fram-
gångar!

Välkommen till 
Johanssons Nål&Tråd – Halmstads Quiltbutik

Tyger och tillbehör
Idéer och inspiration

Dag- och kvällskurser
Öppettider se hemsidan www.quiltholm.se

Holm Brödersborg 125, 305 92 Holm  •  Tel. 070-869 43 43

Quilt Nallerina
Webbutik och fysisk butik i 
Spånga, Stockholm
+ Massor av motiv- och bastyger
+ Kvilttråd och sytillbehör
+ Mönster, även egen design
+ Sashiko broderier

www.nallerina.se  |  info@nallerina.se
Telefon 072-5717170
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Mitt i hjärtat av Dalarna ligger en 
pärla vid namn Våmhus.

Den ligger ca 15 km norr om 
Mora och är beläget i nordvästra hör-
net av Orsasjön.

Där #nns det en stor bygdegård 
som är $itigt utnyttjad, åtminstone 
under några sommarveckor. Då in-
vaderas bygdegården av cirka 25 kvil-
tare per vecka.

Vintersuccé
,uilt Camp pågår under tre veckor, 
och har varit igång sedan i mitten på 
2000-talet alltså cirka 15 år. Flera av 
deltagarna har varit med sedan star-
ten.

Vinterveckan, som startade som 
en chansning förra året, blev en succé 
och i år kom hela 27 personer dit för 
att sy och umgås.

Måndag 2 mars samlades vi i år, 
e!er att alla Vasaloppsåkare som so-
vit där under helgen hade gett sig iväg.

Festsal och stort kök
Bygdegården består av en stor festsal 
uppe och en lika stor sal i källaren 
(där vi sover). I källaren #nns om-
klädningsrum, toaletter, bastu och 
sju duschar. Ett stort kök #nns också 
i anslutning till festlokalen.

När alla fått varsitt bord i den sto-
ra festlokalen och en liten plats i nåt 

av kylskåpen, så plockade vi upp våra 
symaskiner och började sy.

Vi har också matlag, där man #ck 
delta om man ville. Då lagade man 
mat till de övriga i matlaget en dag 
under veckan till självkostnadspris. 
O!a blev det mat över, och den räck-
te också till lunchen dagen därpå.

Varm samvaro
Otroligt vackra skapelser såg dagens 
ljus under veckan. Samvaron under 
camp-dagarna är både varm, stimu-
lerande och inspirerande. Det är väl 
det som gör att man vill åka tillbaka, 
det och den underbara naturen runt 
omkring.

Quiltcamp i 

TEXT OCH FOTO: ANNIKA BERGSTEN

I början av mars, strax efter Vasaloppet, samlades  
27 kviltare för en intensiv kviltvecka i Våmhus.

– Vinterveckan

Ulrika Carlsson, täcke. Maj-Britt Wildén, log cabin  
(detalj).

Lena Schelin, barntäcke (detalj). Maria Bussler, fågelkvilt.
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Det #nns inte så mycket nedskrivet om just detta block, 
men lyckligtvis #nns det många välbevarade gamla 
kviltar, dels på museer och dels bland privata samlingar 
av lapptäcken, främst i USA. Om dessa lapptäcken #nns 
det ibland nedskrivna historier, men det är främst själva 
hantverket som kan berätta mer för oss om blocket.

Om blocket Feathered Star och lapptäcken med detta 
block är det inte mycket skrivet. Däremot kan man hitta 

många bilder på blocken i böcker, 
tidningar och på nätet.

De äldsta lapptäckena med dessa 
block är o!a sydda i två färger, rött 
och vitt eller blått och vitt.

Okänt ursprung
Ingen känner med säkerhet till ur-
sprunget av Feathered Star. En del 
tror att blocket är utvecklat från en 
gammal design, som kom till USA:s 
sydstater som tygdekorationer på 
uniformer, som till exempel galoner.

Denna design blev inspiration 
till applikationsmönstret Princess 
Feather, som i sin tur utvecklades 
till blocket Feathered Star.

Feathered Star är ett block där 
man verkligen kan utnyttja små 
tygrester.

Många variationer
Feathered Star är egentligen mer en 
kategori av sydda stjärnor än en viss 
design och det #nns många variatio-
ner.

Till exempel #nns det namn 
och block som Feathered Edge Star, 
Star of Chamblie, Pine Cone och 
California Star. O!a kan Feathered 
Star benämnas på olika designer, 
trots att de verkligen kan variera i 
utseende. Det%#nns till exempel en 
samlare som har 100 olika stjärnva-
rianter av Feathered Star. Ett Fea-
thered Star block som Radian Star 
och Star of Chamblie har ca 120 de-
lar i ett block, medan Star Spangled 
Banner är det mest komplicerade 
med över 600 delar. Tänk då på att de $esta blocken syd-
des innan man hade rullkniv, linjaler och andra hjälp-
medel.

TEXT: ANINE SLUYTERMAN | ÖVERSÄTTNING: BRITT!INGER JÖNSSON 
FOTON: BILDER PUBLICERAS MED TILLÅTELSE AV  

MUSEER OCH PRIVATPERSONERR

En utmaning för de  
allra minsta tygresterna

Detta är den andra artikeln i en serie om traditionella kviltblock. 
Den här gången tar vi oss an blocket Feathered Star. 

Traditionella block · del 2 · Feathered Star

Feathered Star 
(detalj), okänd,  
ca 1880–90. Ohio.

Princess Feather 
(detalj), okänd.

Variable Star.

Sawtooth Star.

Le Moyne Star.

Detalj av kvilt, ca 1875,  
med Feathered World  
Without End-mönster.
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Alla Feathered Star blocken består i grunden av tre 
sammansatta stjärnor: +e Nine-Patch-Variable Star, 
+e Sixteen-Patch-Sawtooth-Star eller Le Moyne Star. 
Stjärn#gurernas kanter ser ut som sågbladskanter av små 
trianglar kanske som -ädrar.

Diamanter och trianglar
Antalet trianglar som bildar -ädrarna varierar från de-
sign till design. Spetsarna på stjärnorna kan vara anting-
en diamanter, parallellogram eller trianglar.

Mittpartierna på blocken är den bästa platsen att indi-
vidualisera designen. Det kan variera från en stor kvadrat 
till många fasetter som till exempel på Mariner’s Com-
pass.

Feathered Star med sågbladskanter dateras sällan 
före 1835, medan andra Feathered Star-designer, som till 
exempel Delectable Mountains, användes i lapptäcken 
mycket tidigare.

En grupp Feathered Stars kviltar syddes i början av 
1900-talet i samband med en patriotisk utmaning. Un-
der 1920- och 1930-talet publicerade man i dagstidning-
arna $era mönster med Feathered Star. Det var en kvilt 
med Feathered Star som 1926 vann ”Best quilt in all 48 
States and U.S Territories”. 

Kansas City Star utmanade 1935 sina läsare att sy 
Feathered Stars kviltar där man skulle använda sig av de 

minsta tygresterna, som man hade hemma (”Dark and 
light scraps of the smallest an irregular size may be used 
in the Pine Cone quilt”). Ett annat var den originella, in-
vecklade och vackra designen som fanns i ”Womens Day 
Magazine” från 1941.

Idag syr man Feathered Star-stjärnan, där ytterramen 
är likadan, men med olika mönster inne i stjärnan som 
i de två kviltarna ”Feathered Star Sampler” av Imogene 
Gooch respektive Marsha McCloskey ovan.

Skillnad på Feathered och Sawtooth Star
Feathered Star sägs vara ett svårt och komplicerat block. 
Det är inte själva sömnaden, men 
konstruktionen av mönstret, då 
man skall rita mönstermallarna. 
Det är verkligen en utmaning att 
få de små trianglarna, ”-ädrarna”, 
att gå jämnt ut längs alla kanter på 
stjärnan.

Sawtooth Star har trianglar 
bara på ena sidan av stjärnspetsarna, 
det vill säga färre trianglar att få in 
i konstruktionen. En stjärna med 
åtta spetsar och trianglar på alla si-
dor på stjärnspetsarna är alltså en 
Feathered Star.

Feathered Star.

Sawtooth Star.

Star Spangled Banner, Mrs. Alexander Cramndin, 1840, New England. 86 inch ! 95 inch, 
Shelburne Museum, Shelburne, Vermont.

California Star, Gertrude Dobbins Jack-
son (detalj). Ca 1935, Wolcott, Indiana.

Feathered Star med Mariner’s 
 Compass, okänd (detalj). Ca 1855, 
Pennsylvania.
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Placering av stjärnblocken
Feathered Star-blocken kan naturligtvis placeras bredvid 
varandra i rader. Men e!ersom de är relativt komplice-
rade och o!a stora brukar man inte se så många i en kvilt. 
Det är sågtandskanterna som är fokus i stjärnan och där-
för är det enkla placeringar av blocken som är det vikti-
gaste. Därför kan en stor Feathered Star vara anslående  
och passande i mitten av en medaljongkvilt.

Bar Quilts
De gamla Feathered Star-kviltarna 
visar att man inte tänkte i block när 
man konstruerade och sydde sam-
man delarna. 

Man sydde i rader, o!a som Joi-
ning Stars eller Touching Stars. 
Stjärnornas mitt och spetsar var 
konstruerade i separata sektioner 
och däre!er sammansatta i rader. 
Först när man sytt ihop raderna framkom stjärnorna. 

Stjärnornas spetsar rörde vid varandra och den stora 
fyrkanten i mitten var utan sömmar, vilket inte var fallet 
när man sydde ett stjärnblock. I de stora områdena utan 
sömmar kunde man verkligen sy vackra kviltsömmar, vil-
ket man kan se i de gamla täckena med Feathered Stars där 
man kviltat överdådiga -äderkransar, paisley och trapunto.

Bårder
Sågtandsbårder är det som används 
mest på Feathered Stars kviltar, 
e!er som det #nns i blocket. Men 
man kan också se $ygande gäss, 
ananas bårder och andra bårder av 
sammansatta smådelar på kviltarna. 

På gamla kviltar kan man även 
se de mest märkliga #gurer med 
applicerade motiv av till exempel 
-ädrar, ananas, blommor och träd. 
Användandet av dessa organiska 
motiv ger en bra kontrast och balans 
gentemot Feathered Stars strikta 
geometri och bidrar också till att 
kvilten blir intressant. 

Feathered Star-blocket har blivit 
populärt igen, något som troligtvis 
beror på att komplexiteten på blocket 
gör det utmanande att sy, och också 
på möjligheten till en kviltning som 
ger ett anslående och vackert resultat. 

Rester av vardagskläder
1998 köpte jag i USA ett lapptäcke från 1875 som använts 
i Sydstaterna med det enkla Feathered World Without 
End-mönstret, en variation på Feathered Star. Täcket 
kan du se på föregående uppslag. Det är  sytt av rester av 
vardagskläder och det fattades lite tyg till ”ett par tänder” 
och då använde man rester av annat liknande tyg, men 
i en annan färg. Det syns bland annat på det gröna och 
bruna inslaget. Allt mellanrumstyg, och också baksidan, 
är mycket ojämnt färgat med tobaksblad.

Mitten i blocket är som en kvadrat men med böjda si-
dor. Till kviltningen har man använt vanlig svart och vit 
sytråd, allt e!ersom det är ljust eller mörkt tyg. Täcket är 
kviltat i stort sett med raka linjer och man har alltid bör-
jat med en stor knut på baksidan. Täcket avslutas med en 
smal kant. Kvilten är vacker, lite sliten och lite platt, och 
är ett #nt exempel på att en kvinna med det material som 
fanns att tillgå har omsorgsfullt använt tid och kreativi-
tet att tillverka ett vackert bruksföremål. 

Mönster: Länkar till Feathered Star-mönster hittar du 
på Rikstäckets hemsida, www.rikstacket.se.
Källor: Bland annat www.marshamccloskey.com 

Marsha McCloskey är en känd internationell 
kviltare. Hon är känd i stora delar av kvilt världen 
och har specialiserat sig på Feathered Star. Marsha 
undervisar, har givit ut åtskilliga böcker om blocket 
och säljer dessutom mönster på sin hemsida.

Bård med applikatio-
ner, 1860.

Sågtandsbård med 
kviltat mönster, ca 1825.

Blommig bård, 1856.

Scema över delar till 
en bar quilt.

Feathered Star Sampler av 
 Imogene Gooch, 1983, Rock-
ville, Indiana.

Feathered Star Sampler av 
Marsha McCloskey, 1986, 
Seattle, Washington.

Feathered Star lämnar utrymme till vacker kviltning. Twinkling 
Star (detalj), Marsha McCloskey, 1986, Seattle, Washington.
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Att sy lapptäcken är något som har en lång tradition och 
som görs världen runt, med variationer för olika länder 
och kulturer. Vi känner alla igen de traditionella blocken 
med stjärnor, kvadrater och rektanglar. Det #nns 
även olika ”skolor” inom hantverket såsom 
Art quilts, English paper-piecing och 
Crazy quilts. 

De senaste decennierna har en 
ny tradition växt sig allt större, som 
kallas Modern quilts. En inriktning 
som kan de#nieras och tolkas på 
olika sätt, men där det #nns ett antal 
gemensamma karaktärsdrag. 

Färg och kontrast
Enligt den amerikanska föreningen the Mo-
dern ,uilt Guild är några av de mest fram-
trädande egenskaperna för moderna kviltar 
de djärva färgerna, stora kontraster och 
enfärgade tyger. Det är även vanligt med minimalistiska 
mönster och moderna tolkningar av traditionella designs. 

Användandet av så kallade negativa utrymmen fö-
rekommer o!a, det vill säga att stora ytor av enfärgade 
tyger som får ta plats, själva kviltningen får mer bety-

delse för uttrycket i kvilten. Improviserade block 
där remsor och tyger sys ihop slumpartat är 

också vanligt. 

Tre traditionella lager
Det som är gemensamt med tradi-
tionella kviltar är att de består av tre 
lager: topp, vadd och baksida som 
kviltas ihop. Som med så mycket an-

nat inom lapptäcks sömnaden kan det 
dock vara begränsande att sätta upp 

”regler” för vad som utgör en viss sorts 
kvilt. Det är i slutändan upp till den enskil-
de kviltaren att de#niera och kategorisera 
sitt verk. 

Att helt enkelt kalla det en kvilt utan att 
placera den i ett visst fack kanske ändå är det som många 
väljer att göra?

Modern quilts
TEXT OCH FOTO: ANNA LEANDER

En ny tradition har växt sig större 
de senaste decennierna. Men vad 
kännetecknar egentligen en Modern quilt?

Såväl minimalistiska mönster 
som traditionella block före-

kommer i Modern quilts.

Kontraster och enfärgade tyger 
med mycket utrymme till kvilt- 
ningen är några av de typiska  
dragen hos Modern quilts.

24 RIKSTÄCKET NR 126 SOMMAREN 2020



Mossbys djupdykning i restlådan
Äntligen dags att fortsätta vårt äventyr!

TEXT, FOTO OCH BESKRIVNING: CHARLOTT SUNDAHL

Gör så här

1 Skär till 96 kvadrater à 2 * " 2 * 
inch av dina färgade resttyger i 

färggrupp två (rött).
Skär också till 24 rektanglar à 

2 * " 3 inch av dina färgade resttyger 
i färggrupp två (rött).

2 Ta fram 48 kvadrater à 2 * " 2 * 
inch och 48 rektanglar à 2 * " 3 

inch av bakgrundstyget. (Du skar 
dem i steg ett.)

3 Sy 24 så kallade niorutor en-
ligt bild 1 och 2. Sy med ( inch 

sömsmån. Pressa sömsmånerna mot 
den mörka sidan. De ska mäta 6 * " 7 
inch när de är klara. Spara dessa rutor 
i en påse som du märker ”typ 3”.

4 Ta fram de niorutor som du 
märkt med ”typ 2”. Dela dem i 

fyra lika stora delar (3 * " 3 * inch) 
enligt bild 3.

5 Ta fram 52 rektanglar à 
3 * " 6 * inch av bakgrundsty-

get. (Du skar dem i steg ett.)
Ta också fram dina niorutor 

märkta ”typ 1”.

6 Sy samman delarna till 13 
block. Sy först rader som på bild 

4. Pressa sömsmånerna från bak-
grundstygerna. Sy sedan samman ra-
derna som på bild 5. Pressa då söms-
månerna mot blockets mitt.

Nu är vi snart i mål! Som sagt kom-
mer du i sista steget att få några val-
möjligheter hur du ska slutföra ditt 
arbete. Jag kan nästan inte vänta på 
att se vilka varianter som kommer att 
sys! Tur att det #nns Facebook så att 
jag kan få en titt!

Beskrivning av Charlott Sundahl, Mossby Quiltshop | www.mossbyquiltshop.se | Dela gärna i vår Facebookgrupp Rikstäcket

Mysteriekvilten · del 3

1.  Observera 
var delarna 
med olika mått 
placeras.

2.  Sy samman raderna med varandra. Nioruta typ 3.

3.  ”Nioruta typ 2” delas i fyra 
lika stora delar.

4.  Sy samman delarna i rader. 5.  Sy samman raderna med 
varandra.

2! " 2!2! " 2! 2! " 2!2! " 2!2! " 2!2! " 2!

2! " 2!2! " 2! 2! " 2!2! " 2!2! " 2!2! " 2!

2! " 32! " 3 2! " 32! " 32! " 32! " 3
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PROGRAM
Fredag
Butiker och utställning 14.00–18.00
Kurser  15.00–18.00
Fredagstävling  
med mingel 19.00–ca 21.30

Lördag
Butiker och utställning 09.00–17.00
Kurser 09.00–12.00
Årsmöte med Sommarlotteri samt  
Visa och Berätta 13.00–ca"16.30
Kviltmiddag 19.00–ca 22.00

Söndag
Butiker och utställning 09.00–15.00
Kurser 08.30–15.00

BOENDE
Styrelsen har reserverat ett antal rum 
på hotell Scandic Plaza som ligger 
på Allégatan 3, alldeles nära Borås 
Kongress. Reservationen gäller till 
och med 2020-07-31, under augusti 
släpper de rummen e!erhand så då 
är risken större att det är fullbelagt. 

Boka på Scandic Plazas hem-
sida, www.scandichotels.se. Ange 
bokningskod BKVI011020. Bok-
ning kan också göras via telefon  
033-785 82 00.

KOMMUNIKATION
Till Borås tar du dig lätt med buss el-
ler tåg. Från stationen/resecentrum 
kan du gå till Borås kongress eller 
Scandic Plaza, men det är uppförs-
backe så du kanske väljer att ta bus-
sen eller taxi.

MENY FÖR LÖRDAGENS  
KVILTMIDDAG
Huvudrätt
Bakad torskrygg med potatis- och 
jordärtskockspuré, äpple, rökt sid-
fläsk, brynt smör och knapriga betor.

Vegetariskt alternativ
Grön sparris och ragu på puylinser, 
småtomater och örter serveras med 
smörstekt ostronskivling, rökt paprika-
crème och örtsallad.

Efterrätt
Vit chokladmousse med kolasås, 
lingon och rostad mörk choklad.

Dryck
Till maten serveras vatten.  
Annan dryck betalar du själv.
Efter maten serveras kaffe.

Årsmöte 2020

Välkommen till Borås 2–4 oktober
Årsmöteshelgen kommer i år att hållas i textilstaden 
Borås. Från fredag e!ermiddag till söndag e!ermiddag 
bjuder vi på kurser, aktiviteter, utställningar och kvilt-
butiker i rymliga, ljusa lokaler i centralt belägna Borås 
Kongress, Akademiplatsen 2. 

Fredag kväll minglar vi och hejar på lagen som syr 
på tid i fredagstävlingen, lördag e!ermiddag är det års-
möte och på kvällen traditionsenlig kviltmiddag. Får du 
en stund över ligger Textil Fashion Center med Textil-
museet alldeles intill.

ÅRSMÖTESHELG

FO
TO

N
: RESIA
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Tid: Lördag den 3 oktober kl. 13.00
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Årsmötet behandlar 
• Verksamhetsberättelse för året 2019–2020 
• Revisionsberättelse 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Val av ordförande, styrelseledamöter, supplean-

ter, revisorer, revisorssuppleanter och valbered-
ning 

• Budget för 2020–2021 och fastställande av 
medlems avgifter 

• Verksamhetsplan 
• Styrelsearvoden 
• Förslag från styrelsen 
• Inkomna motioner 
• Utdelning från stipendie- och korttricksfonderna

Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgäng-
liga på Rikstäckets hemsida två veckor före års-
mötet.

Om du inte har möjlighet att skriva ut handling-
arna kan du rekvirera utskrivna handlingar från 
Karin Persson, e-post karin@rikstacket.se eller sms  
0709-43 77 89.

Motioner
Eventuella motioner ska skickas in till:

Rikstäcket
Box 17039
200 10 Malmö 
eller via mail till info@rikstacket.se. Motioner-

na ska vara inkomna senast 2020-08-21 (sex veckor 
före årsmötet).

Motioner som inkommer e!er denna dag kom-
mer inte att behandlas av årsmötet.

Rikstäckets stipendium
Stipendium delas ut som uppmuntran till dig som 
enskild medlem/lokalgrupp eller grupp/sektion 
inom lokalgruppen för arbete eller studier med 
kvilt relaterad forskning, eller fördjupningsstudier 
inom lappteknik och kviltning. 

Storleken på stipendiet är maximalt 3 kronor 
per medlem i föreningen per den 30 juni det år 
som stipendiet delas ut.

Behöriga att söka: Som enskild sökande måste 
du vara medlem i Rikstäcket. För lokalgrupp eller 
grupp/sektion inom lokalgrupp gäller att alla mås-
te vara medlemmar i Rikstäcket.

Till ansökan ska bifogas en presentation av 
dig/lokal gruppen/gruppen eller sektionen inom 
lokalgruppen där du/ni beskriver vad ni gjort som 
kviltare samt berättar hur och när stipendiet ska 
användas.

Du/ni som beviljas stipendier förbinder er att 
på nästkommande årsmöte redogöra för hur ni 
använt stipendiet genom föredrag/presentation av 
det ni gjort. Denna presentation ska även kunna 
publiceras i Rikstäckets medlemstidning. Om re-
dovisning uteblir föreligger återbetalningsskyldig-
het.

Ansökan ska vara inkommen till:
Rikstäcket
Box 17039
200 10 Malmö
senast 2020-08-21. Det är styrelsen som be-

handlar ansökningarna och utser stipendiater. Be-
slutet kan inte överklagas.

Vid årsmötet redogör styrelsen för vilka ansök-
ningar som kommit in, meddelar beslut med moti-
vering samt delar ut beviljade stipendier.

Korttricksfonden
Lokalgrupper kan ansöka om bidrag ur korttricks-
fonden. För att vara behöriga att söka måste alla i 
lokal gruppen vara medlemmar i Rikstäcket.

I ansökan ska ni beskriva när och till vad ni pla-
nerar att använda pengarna.

Lokalgrupp som beviljas bidrag ur Korttricks-
fonden ska på lämpligt sätt redovisa hur pengarna 
använts i Rikstäckets medlemstidning och/eller 
vid kommande årsmöte. Om redovisning uteblir 
föreligger återbetalningsskyldighet.

Ansökan ska vara inkommen till: 
Rikstäcket
Box 17039
200 10 Malmö
senast 2020-08-21. Det är styrelsen som fat-

tar beslut om utdelning ur korttricksfonden och 
beslutet meddelas vid årsmötet. Beslutet kan inte 
överklagas.

Kallelse till Rikstäckets årsmöte 2020
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Takao Momiyama
Takao är utbildad i textil design 
och konst på Konstfack. Sedan 
sin examen 1999 har han arbetat 
med allt från formgivning av pro-

dukter till gestaltande av konst-
närliga artefakter. Sedan 14 år bor 

och arbetar han utanför Simrishamn. 
Textila material och textila tekniker står i fokus i 

Takaos konstnärskap, och han arbetar idag mycket med 
handtryck och den japanska sömnadstekniken sashiko. 
Mer information #nns på www.momiyama.com, momi-
yamatakao på instagram eller Momiyama på Facebook.

Lappa och laga med den japanska  
sömnadstekniken sashiko (kurs nr 2)
Tid: Fredag 15–18 och lördag 9–12
Pris: 975 kr

Sashiko är en traditionell 
lagningsteknik som bygger 
på förstygn. Tekniken ut-
vecklades för att förstärka 
och laga brukstextilier i en 
tid när ingenting #ck gå 
till spillo. Med tiden har 
sashiko utvecklats i friare 
former och även blivit en 
stark estetisk uttrycks-
form. 

Under kursen introdu-
ceras deltagarna till den 
japanska sömnadstekniken med dess historik, material, 
teknik och mönstertradition. Under kursen får deltagar-
na prova hur man kan laga sina kläder och vardagstexti-
lier och att göra fria kompositioner genom sashiko. Vi gör 
också övningar med prov exempel.

Tamara Schultz
Tamara började kvilta 1989. Hon 
är till största delen självlärd, och 
inspireras ständigt av såväl nya 
och gamla tekniker som naturen 

och mycket annat. 
Mer information #nns  

på www.tam-a-rama.com och  
www. facebook.com/tamarama.quilting

Färglära för  Kviltare 
med Konstnärliga 
 Katter (kurs nr 1)
Tid: Fredag 15–18 och 
lördag 9–12
Pris: 975 kr
Har du ha! det svårt att 
sätta ihop färger till ditt 
senaste projekt, eller vill 
du bara veta mer om hur färger fungerar ihop? Då är det 
här kursen för dig! 

Vi går igenom de tolv basfärgerna på en RYB färgcir-
kel och matchar dem mot tyger som ni tar med hemi-
från. Det kommer också att #nnas möjlighet att köpa 
ett kit eller komplettera de tyger ni redan har. Sedan tit-
tar vi på hur dessa färger kan fungera ihop: triader, kom-
plementfärger, grannfärger och så vidare.  Avslutningsvis 

använder vi mitt mönster ”Konstnärlig Katt” som exem-
pel på hur färgkombinationerna kan fungera i verklig-
heten. 

Material: Kursen kräver ingen symaskin. Mer information 
om tyger etc får du med materiallistan.

Magical Mix Up 
 Enhörning (kurs nr 5)
Tid: Söndag 8:30–15
Pris: 900 kr
På den här kursen kommer 
vi att använda en lätt och 
roligt råkantsapplikations-
teknik för att göra #na enhörningar.  

Mönstret är anpassat så att det antal tyger man har 
(minst fyra) blir det antal block man får i slutändan. Jag 
kommer att visa ett exempel där alla fyra tyger är med i 
varje block. Dessutom går jag igenom en vändbar kvilt-
teknik som gör det lättare att maskinkvilta och sätta 
ihop alla blocken senare. Därmed blir det lätt att göra $er 
block till en större kvilt, om man vill.

Material: Till denna kurs kan man behöva en symaskin, 
men det går bra att sy alla kanter för hand om man vill. 
Mer information om tygval kommer med materiallistan. 

Årsmöte 2020

Kurser under årsmötet 2020
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Charlott Sundahl
Charlott bor i Kumla och driver 
Mossby ,uiltshop med kurser 
och butik på heltid, något som 
hon beskriver som en ”drömtill-

varo”. Att konstruera mönster är 
bland det roligaste Charlott vet, så 

det pågår ständigt. 

Sy en handväska/axelväska (kurs nr 6)
Tid: Söndag 8:30–15
Pris: 900 kr

Exklusivt till vårt årsmöte har Charlott gjort ett mönster 
till en helt ny handväska/axelväska. Den har #na detal-
jer och smarta lösningar. E!ersom hon blivit ombedd att 
hålla väskan hemlig kan hon inte avslöja så mycket innan 
kursen. 

Innan kursen kommer ni att få lite uppgi!er att för-
bereda så att vi hinner så mycket som möjligt. Charlott 
hoppas att ni vågar vara med!

Förberedelser och material: Materiallista kommer i god 
tid, och det kommer att finnas tillbehör eller kit att köpa 
på kursen.

Catharina har varit väldigt aktiv 
med lappteknik i över 25 år, och 
har bland annat drivit kviltbuti-
ken Tyger & Ting. E!er ett sab-

batsår med väldigt lite sömnad, 
inga mässor, kurser eller bloggande 

#ck hon i höstas återigen blodad tand 
då hon höll en kurs och påmindes om hur himla kul det är.

”Jag gillar att sy enkla mönster och att kunna använda 
så många genvägar till ett #nt resultat som möjligt. Under 
dagarna i Borås hoppas jag att få trä&a många gamla och 
nya bekantskaper och att få lära ut lite av det jag tycker 
gör sömnaden enklare och skojigare”.

Löpare (kurs nr 4)
Tid: Fredag 15–18 och 
lördag 9–12 
Pris: 975 kr (mönstret ingår 
i kursavgiften)
Vi syr en löpare med tra-
ditionell lappteknik och 
applikationer. Applika-
tionerna är sydda med två 
olika tekniker. 

Dessutom kommer jag 
att visa olika tips och trix som vi använt oss av på Tyger 
& Ting som underlättar när du kviltar, syr tittkanter, av-
slutningskanter med mera.

Kristina Höglund 
Kristina bor i Uppsala och har 
under 15 år drivit butiken ,uilt-
biten. Hon har stor erfarenhet 
och kunskap inom lappteknik 

och sömnad och har bland annat 
sytt kläder på Uppsala Stadsteater. 

Det är många som gått kurs hos 
Kristina på ,uilt biten och sytt täcken, väskor och lärt 
sig kvilta. Själv tycker hon att det roligaste med ett nytt 
projekt är när man kommer till kviltningen. En bra kvilt-
ning gör så mycket med slutresultatet. Ett välkviltat täcke 
håller formen och blir bara #nare med tiden. 

Nuförtiden hittar man Kristina hos Symaskinsboden 
i Uppsala där hon håller kurser i sömnad och symaskiner. 
Mer information #nns på www.symaskinsbodenbutik.se

Raksömskviltning med övermatare (kurs nr 3)
Tid: Fredag 15–18 och lördag 9–12 
Pris: 975 kr

Att kvilta #na mönster 
med raksöm över större 
ytor blir så snyggt. På kur-
sen syr vi fyra olika vari-
anter med raksöm och går 
igenom hur du markerar 
dina linjer på smartaste 
sätt. Dessa mönster kan se-
dan varieras e!er smak och 
passar till det mesta du behöver kvilta. 

För bästa resultat med kviltningen används över-
matar pressarfoten. Den #nns inbyggd eller är ett extra 
tillbehör, beroende på modell av symaskin.

Förberedelser och material: Hemma förbereder du fyra 
bordstabletter eller fyra egna små kviltar som mäter ca 
30 ! 40 cm. Om du väljer att sy bordstabletterna så följer 
mönstret med materiallistan. Tabletterna/kviltarna ska vara 
sydda och hoplagda med vadd och baksida när du kom-
mer till kursen.

Catharina Sveningsson
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Medlemsnummer:  .............................................................................................................

Namn:   .............................................................................................................

Adress:  .............................................................................................................

Postnummer och ort:  .............................................................................................................

Telefon, helst mobilnummer:  .............................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................

Kryssa för de aktiviteter du önskar delta i:
Jag önskar delta i lördagens kviltmiddag, pris 395 kr .
Jag önskar delta i lördagens kviltmiddag, vegetariskt alternativ, pris 395 kr .
 
Önskemål om specialkost/uppgi! om allergier:  ................................................................................

Kurser
Jag anmäler mig till de kurser jag kryssat för nedan: (kryssa gärna i ett andrahandsval för passet också!)

Fredag 15.00–18.00 och lördag 9.00–12.00
Kurs nr 1: Tamara Schultz Katter  975:– i första hand . i andra hand .
Kurs nr 2: Takao Momiyama (Momi) Sashiko  975:– i första hand . i andra hand .
Kurs nr 3: Kristina Höglund Kvilta med övermatare  975:– i första hand . i andra hand .
Kurs nr 4: Catharina Svenningsson Löpare  975:– i första hand . i andra hand .
Söndag 08.30–15.00
Kurs nr 5: Tamara Schultz Magical Mix Up Enhörning  900:– i första hand . i andra hand .
Kurs nr 6: Charlott Sundahl Sy en väska  900:– i första hand . i andra hand .

Årsmöte 2020

Anmälan till Rikstäckets årsmöte 2020 i Borås
Vi ser gärna att du anmäler dig direkt på vår hem-
sida, www.rikstacket.se. Annars kan du skicka 
ifylld blankett (eller en kopia av tidningssidan) till: 
Rashida Johansson, Lillekärr Södra 204, 425 31 
Hisings kärra.

Anmälan ska vara föreningen tillhanda senast 
15 augusti, men anmäl dig gärna tidigare för att 
vara säker på att komma med på just den kurs du 
önskar gå på. 

Kurserna är öppna endast för Kviltföreningen 
Rikstäckets medlemmar. Information om betal-
ning och materiallista skickas ut i slutet av augusti. 

Anmälan är bindande från och med 1 augusti 

och man kan endast avboka och få kursavgi!en 
återbetald mot läkarintyg.

Boende och övriga måltider, utöver kviltmidda-
gen, ordnar du själv.

Datum:  .............................................................................................................

Underskrift:  .............................................................................................................
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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 #na 
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 ,uilt by Kim. Ty-
värr så bröt corona ut i samma veva så 
det har varit väldigt få besökare som 
har sett alla #na 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?
TEXT OCH FOTO: KIM RICKARDSSON

En värmande gåva

FAKTA

Billingekviltarnas  
baby täcken kommer  
att skickas till Gambia.
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”
Susanne började med lapptäcken och kviltning för drygt 
30 år sedan, inspirerad av sin kusin som studerade Ameri-
can Folk Art och som hade börjat samla på gamla antika 
täcken. Först lärde hon sig ur böcker men började sedan 
en kurs i Sollentuna ledd av Marianne Braaten. 

Susanne gick med i Rikstäcket och något senare star-
tade hon lokal gruppen Törn rosorna i Tullinge, gick med 
i +e Irish Patchwork Society under sin vistelse i Dublin 
och är nu medlem i Täckmanteln baserade i Solna och 
Bergslagskviltorna i Ludvika.

”Vi lapptäcksfantaster samlar ju på allt och har svårt 

att slänga våra restbitar, så även jag”, säger Susanne.  Ge-
nom en #lm på Youtube #ck hon inspiration till att testa 
att sy sina restremsor på kassaremsor och göra någonting 
av det, för det kunde hon inte hitta så många exempel på. 
Så här berättar Susanne att hon bar sig åt:

 Först sorterade jag mina remsor i färger och upp-
täckte att jag hade väldigt många i grönt, vitt och 
rosa samt en del svarta. När jag sorterade började 

hjärnan sätta igång och jag #ck $era idéer till vad jag kun-
de använda dom till. Men, som i alla skapande processer 

Sy restremsor 
med kassarulle

Teknik · Kassaapparatsrulle

Det finns många sätt att ta till vara 
restbitar på. Susanne Kirwan berättar  
om hur hon använder pappersremsor från 
en kassaapparat för att ta hand om sina.

TEXT OCH FOTO: SUSANNE KIRWAN

Susanne Kirwan har riggat 
upp pappersrullen på ett 
trådställ bredvid symaskinen.
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hinner man ju ändra sig $era gånger. Till slut sorterade 
jag de rosa, gröna, vita och svarta för sig och alla andra i 
en stor hög.

Det var dags att börja sy. Jag förberedde mig genom 
att ha de rest remsor som jag ville börja sy med nära till 
hands. Pappersrullen satte jag på ett extra trådställ place-
rat till vänster om symaskinen. Ställde in stygnlängden 
på 2 mm, det behövs om det ska hålla ihop när papperet 
från kassaremsan ska avlägsnas. Började sy, lade remsorna 
kant i kant, räta mot räta och sydde med en ( inch söms-
mån och #ngerpressade bara. När papperet är borttaget 
går det alldeles utmärkt att stryka och få #na sömmar. 
Jag sydde så långa remsor jag tyckte var hanterbart, mina 
blev nog max en meter. Det går ju fort att förlänga och 
förkorta sen om man vill.

När remsorna är färdigsydda är det dags att trimma 
dem och det är här som den här tekniken är så bra. Det 
blir väldigt raka #na kanter genom att skära ute!er kas-
saremsan. Däre!er är det bara att ta bort papperet från 
kassaremsorna, vilket går både snabbt och lätt. Till min 
fasa upptäckte jag att vid $era tillfällen hade jag glömt 
att ställa om stygnlängden till 2 mm, och på vissa ställen 
fanns det risk att sömmarna skulle börja gå upp. Så  e!er 

att papperet var borta och jag hade pressat sömmarna 
sydde jag därför en söm med 2 mm stygn ca 2 mm från 
kanten på var sida för att hålla ihop remsorna.

Sen var det bara att sätta igång att skapa med remsor-
na jag hade.

Jag började med en kvilt som jag kallar Mot grönare 
 tider. Jag sydde ihop mina färgglada remsor mot svart 
bakgrund och la även till det gröna tyget i kanten. Kvil-
tade med raksöm med ungefär 1,5 cm mellanrum. Bak-
sidan är en gardinkappa jag fått av min faster. Däre!er 
sydde jag uppsträvande gröna strålar med förstärkt rak-
söm och vanlig sytråd i brist på kvilttråd i rätt färg. 

Nästa projekt blev en necessär, helt sydd av restremsor 
i svart. Till sist attackerade jag de remsor jag sytt i rosa 
och vitt. Många av de rosa restbitarna kom från ett barn-
täcke jag sytt med tumbler blocks så restbitarna var sneda 
och vinda, men de går också bra att använda med den här 
tekniken. Det blev ett enkelt baby täcke som #ck några 
applicerade hjärtan för att gör det lite roligare. 

Nu när jag har testat det här har jag så många $er 
 idéer om vad och hur dessa remsor kan användas till så 
att jag knappt kan ge mig till tåls tills resthögen har växt 
till sig igen.”

Bussler & Bussler
Long Arm Quilting

 Webbshop
 Kurser
 Quiltretreats
 Long Arm Quilting
 �Bokning och info  

till alla eventen  
på hemsidan

Bussler & Bussler  |  www.busslerbussler.se  |  maria@busslerbussler.se

Boka in dig  
på kurs med  
Krista Moser  
i september 

2020Quilt Passion
Vi har det du behöver för handsömnad:
Pappersmallar, skärmallar, tråd m m.

Nu har vi också material för att sy förvaringar:
Soft & Stable och mönster från By Annie.

Välkommen till webshopen!

quiltpassion.se       0708-753 153
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För tredje gången anordnades en syhelg i Edsåsdalen 
och även denna gång var uppslutningen stor. Vid de två 
tidigare helgerna har även andra gäster som besökt -äll-
gården visat intresse för vad vi gör. De har besökt sy-
salarna och tittat på våra verk. Denna gång hade ägarna 
därför bett oss att göra en utställning i samband med 
vår syhelg. 

Vi uppmanades att ta med oss alster som vi kunde 
ställa ut. 

På fredagskvällen tog några av oss på sig att hänga de 
alster som tagits med. Det blev en utställning med båda 
stora och små kviltar. Utställningen, som annonserats av 
hotellet, hängde hela helgen och besöktes av både turister 
och lokalbefolkning. 

Syhelg i Edsåsdalen
TEXT OCH FOTO: ULRIKA LUNDÉN

I september, när hösten var som vackrast, träffades 37 
kviltande entusiaster på Köjagården i Jämtlandsfjällen 
för att sy en helg. 

Utställning · Köjagården

Tygpaketet till utmaningen.

Några av kviltarna från utställningen. Stora bilden: Stjärnduk sydd av Sylvi Nilsson. 1: Resutatet av en utmaning i samband med Jämt-Kviltens 
25-årsutmaning, sydd av Ulrika Lundén. 2: Rosor i kruka av Annika Högbom. 3: Fjärilar av Åsa Sundström. 4: Täcke sytt av Gisela Nilsson.  
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Inför helgen kunde de som ville delta i en utmaning. 
Utifrån ett tygpaket skulle deltagarna sy något. I paketet 
fanns fem olika tyger som alla på något sätt förknippades 
med Köjagården och Jämtlands-ällen. Det var tillåtet att 
lägga till lika mycket tyg som det som fanns i tygpaketet. 
Här ovan ser ni tre exempel på resultat. Det ska bli spän-
nande att se hur nästa års utmaning gestaltar sig!

Resultat av Ulla Romlid, Marianne Törnqvist och Eva Jernunger.

1 2

3 4

5 6

5: Nyckelhus och nåldyna sydda av Maria Tjäder. 6: Trollsländor 
av Marianne Törnqvist. (samtliga mer eller mindre beskurna)

Väskmönster och tillbehör till väsksömnad.
Tyger med guldtryck.

Adress: Höganäsgatan 1 A, b.v., 753 30  UPPSALA
Öppettider: Sista lördagen i månaden kl. 10.00–14.00

(Ring: 070-546 4757 e!er kl. 17.30)

E-post: christl.richter-frohm@telia.com
www.Christlmodeller.blogspot.se

Stor sortering av tyger,  
böcker, mönster med mera.

Ring angående öppettider!
Majorsvägen 4, 834 33 Brunflo. Tel. 070-512 27 45

e-post: mariannes.quiltbod@telia.com

Vi finns på 
Facebook

Boka annons  
till nästa nummer!

Kontakta Annika Bergsten
073-986 15 48 

annons@rikstacket.se
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Lokalgrupperna

Efter årets konstiga vår kan det vara skönt 
att blicka tillbaka på tidigare år. För ett år 
sedan, närmare bestämt 29–31 maj 2019, 
hade Fusklapparna våravslutning på 
Klemensskär i Luleå skärgård.

Programgruppen förberedde och planerade i god tid. Vi 
handlade och åkte ut i förväg med varor och ”att göra- 
påsar”. På sen e!ermiddag åkte -orton stycken fusk-
lappar och skepparen Hans ut till ön. Det blåste 15 
sekund meter, men allt gick bra.

Alla deltagarna delades in i matlag e!er hur man sov 
i stugorna. Maten hade sorterats i jordkällaren, hög för 
hög till respektive måltid. Frukostarna #xades av pro-
gramgruppen.

Torsdag morgon #ck alla var sin ”att göra-påse”. Alla 
blev taggade nog för att lägga eventuellt egna medhavda 
saker åt sidan. Att göra-listan innehöll:

1: armband för klämmor
2: $ätad stjärna

3: tulpanknoppar
4: blomma (brosch/bordsdekoration)
5: tygklädd ask

Vädret var inte det bästa men vi #ck ändå promenera, 
bada badtunna, eller för de djärva bada i havet. Samvaron 
var god och vi hade som vanligt trevligt till sammans.

Hemresan gick också bra och alla kom helskinnade 
hem till sina symaskiner.

Våravslutning i skärgården
TEXT: ANNIKA BENGTSSON, LAILA ERLANDSSON OCH LENA HOLMQVIST

Att göra-påsen  
höll oss sysselsatta 
under helgen.
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Fusklappar i sytagen. Från vänster: Ulla Andersson, 
Margareta Danielsson, Kerstin Andersson, Kerstin Mongs, 
Angelica Backman, Sari Andersson, Anita Kenttä,  
Birgitta Bergdahl, Sonja Larsson och Jenni Lindberg.
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Vi delades in i matlag. Här syns Laila Erlandsson, Kerstin Mongs och Yvonne Fredriksson. Klemensskär ligger i Luleås skärgård.
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Efter 31 roliga och mödosamma år 
är det nu dags att sluta

Till årsmötet kommer det massor av erbjudanden

EXEMPEL   Rea på stuvar utgångna mönster,  
udda 30 cm lappar 25 kr styck

Enfärgade 50 cm bitar 40 kr styck 
Köp 10 av utvalda färger för 300 kr

UTFÖRSÄLJNING AV  
TRÅD   KNAPPAR   SPETSAR   BAND   M M

Hoppas vi ses i Borås!   Margaretha
margarethanilsson@telia.com  y  070-691 72 39

SKÄRMSTUGAN

Handgjorda lampskärmar på beställning
Tyger och tillbehör för lappteknik

Fågelsångsg. 10, 25220 Helsingborg  Öppet: mån - fre: 12 - 18

Lampskärmar & lappteknik

www.skarmstugan.se

Danska Vägen 84
416 59 Göteborg

www.quiltstudion.se
031-41 12 42
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Plötsligt visade det sig att Connie, en av de mest kreativa 
och alerta damerna i vår kviltgrupp, Täckmanteln i Sol-
na/Sundbyberg, skulle fylla 85 år i maj 2019! Hon är den 
äldsta i vår grupp och har varit med nästan från starten 
för tjugo år sedan. Det ville vi uppmärksamma. 

Vi bestämde, i hemlighet, att alla skulle sy ett block 
och överlämna till henne på vår avslutning i maj. Hon är 
en kvinna som gillar moderna former och starka färger så 
vi tänkte en kvadrat i enhetlig färg, grå ton, med en app-
licerad cirkel i stark färg skulle passa. Måtten skulle vara 
24 " 24 cm (alternativt 9,5 inch " 9,5 inch) på kvadraten 
och cirkeln max 16 cm (6 ( inch) i diameter. Om alla 
sydde var sitt block skulle det räcka till en mindre kvilt 

och den som ville kunde förstås sy $era block. Sagt och 
gjort, alla sydde och det blev 30 block. 

Den 18 maj, just på Connies födelsedag, hade vi vår 
avslutning. Vi hade knytkalas med pajer, ostar, kakor och 
drycker för att sammanfatta terminen och ha trevligt till-
sammans. E!er en stund blev det dags att #ra jubilaren. 
Då överlämnade vi våra block till en mycket överraskad 
jubilar. Naturligtvis medföljde uppgi!en att hon nu skul-
le sy en födelsedagskvilt. Det skulle bli en rolig utmaning 
tyckte Connie, och under sommaren blev täcket färdigt. 
Connie blev väldigt nöjd med kvilten och uppskattar det 
trevliga och #na minnet från 85-årsdagen. Ett #nt minne 
blev det också för oss alla i gruppen!

Connies 
födelsedagskvilt
TEXT OCH FOTO: KRISTINA HYLÉN BENGTSSON

Den färdiga kvilten mäter 
120 ! 140 cm. På bilden 
ser ni också jubilaren, 
 Connie Möllerfors. Eva 
Wirmark håller upp kvilten.
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Lokalgrupperna

I Hammarbyhöjden i Stockholm pågår $itigt 
sömnads arbete. Det är den nybildade lokalgruppen 
Glädjekviltarna som trä&as. Ett gäng glada kvinnor 
som har trä&ats en gång i månaden de senaste tre åren 
för att sy tillsammans. 

Till varje tillfälle har någon i gruppen förberett 
ett gemensamt projekt. Det kan vara ett block, någon 
särskild teknik som exempelvis paper-piecing eller en 
necessär. 

Alla i gruppen är överens om att det bästa med att 
sy tillsammans är den gemensamma glädjen för lapp-
täckssömnad och att man kan utbyta många tips och 
råd till varandra. 

I gruppen #nns det erfarna kviltare som ägnat sig 
åt detta intresse sedan lång tid tillbaka. Det #nns även 
nykomlingar som precis börjat lära sig och upptäcka 
allt som #nns inom lapptäckssömnad. De har nu be-
stämt sig för att bilda en lokalgrupp för att få en för-

ankring till Rikstäcket och förhoppningsvis kunna 
få utbyte med andra kviltare runt om i landet. De ser 
fram emot många trä&ar framöver och att den stora 
glädjen de delar fortsätter att frodas.

Välkommen lokalgruppen Glädjekviltarna!
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SYMASKINSBODEN
b u t i k

50år

SYMASKINER OCH SERVICE    QUILT OCH JERSEYTYGER
VADD - SYTILLBEHÖR

VÄLKOMMEN
TILL SYMASKINSBODEN

Butiken med erfarenhet

www.symaskinsboden.se
Kungsgatan 70, Uppsala

symaskinsboden
symaskinsboden

Välkommen till butiken eller besök min webbshop

Lapptäckstyger   |   Vadd   |   Tillbehör
Kurser   |   Sycafé   |   Konfektionstyger

Systratorpsvägen 16, Växjö
073-322 42 17   |   www.tygtrollet.se

Boka tid för att besöka butiken
070 - 494 20 62

Alltid öppet i webshoppen
imagering.se

RIKSTÄCKET NR 126 SOMMAREN 2020 39



Patchwork & Quilting basics  
– A Handbook for Beginners  
12 Projects to Get You Started
Författare: Jo Avery
Förlag: CT Publishing, 
2020
ISBN: 978-1-61745-849-1

Vi är en del som har 
ha! förmånen att trä&a och till och 
med att få ha Jo som lärare på kurser 
som Rikstäcket har ha! på två års-
möten.

Jo bor på landet nära Edinburgh 
i Skottland. Hon började tidigt med 
textil. Redan som 21-åring star-
tade hon sitt första textila företag, 
där hon designade och producerade 
korsstygnsbroderier. Kort däre!er 
började hon sy kviltar och fortsatte 
med det som hobby när hennes barn 
var små. För cirka 10 år sedan star-
tade hon sitt företag myBearpaw, en 
patchwork-a&är i Edinburgh.

Jo undervisar runt om i världen, 
designar projekt för olika kviltma-
gasin och organiserar årliga kvilt-
retreats.

Går igenom grunderna
När jag #ck veta att Jo skulle komma 
ut med en bok ställde jag mig näs-
tan på kö för att köpa boken. Boken 
är väldigt grundläggande och kan 
verkligen betecknas som både en 
nybörjar bok och även som en läro-
bok för oss andra som har sytt lapp-
teknik några år.

På de första sidorna går Jo ige-
nom grundläggande fackuttryck i 
kviltning och några vanliga förkort-
ningar, kviltarens ”toolbox”, verk-
tygslåda, som symaskin, rullkniv, 
skärmatta, linjaler, saxar, sprättkniv, 
nålar, #nger borg och mycket mer. 
Sedan #nns det $era bra bilder och 

beskrivningar till hur man skär sina 
tyger, syr ihop sina små tygbitar, 
pressar på bra sätt och mycket mer 
som man behöver lära sig som ny-
börjare. Det #nns ett kapitel om hur 
man slutför sina kviltar, det vill säga 
ihopsättning av tyglager, vadd och 
baksida, kviltning och avslutnings-
kant.

Remsor, trianglar och stjärnor
I tolv projekt går Jo igenom olika 
sätt att sy sina patchworkarbeten. 
Först är det tre projekt med remsor 
och kvadrater, med möns-
ter till mindre täcken. 
Däre!er kommer 
hon till triang-
larna, där hon 
gör ett mo-
dernt livets 
träd i rött och 
vitt, som hon 
kallar Tree 
of Paradise 
Quilt, en för-
varing med half-
square-triangles och 
ett täcke med ma/ga 
stjärnor.

I ett kapitel som Jo 
kallar ”Skill Building” ingår bland 
annat olika tekniker att sy applika-
tion, som applikation med invikta 
kanter och applikation med råa kan-
ter och vliseo#x. Man får mönster 
och beskrivning till en kudde med 
en blomsterkrans. 

Kapitlet fortsätter med tekniken 
att sy runda former (Curved Pie-
cing) där man får lära sig två olika 
 metoder och lite problemlösning av 
denna inte helt enkla teknik. Det är 
ett härligt täcke i blå nyanser, nästan 
som ett vattenfall, som illustrerar 
den tekniken.

Däre!er följer ett litet kapitel om 
paper piecing, där vi e!er genom-
gång av tekniken får ett mönster 
till fodral till en anteckningsbok. 
Mönstret på fodralet föreställer 
trådrullar.

Kombinerar tekniker
Det sista avsnittet i boken kallar Jo 
för ”Mix and Match”, där hon i olika 
projekt har kombinerat det tidigare 
nämnda teknikerna. Det är färgglada 
moderna täcken som man verkligen 
blir glad över att se och framför allt 

verkar de trevliga att sy. 
Beskrivningarna är 

väldigt tydliga och 
illustreras med 
$era bilder och 

teckningar. 
I de fall det 
behövs mal-
lar #nns de 

längst bak i 
boken och i 

full storlek.
På bak sidan av 

boken står det: 
”Från noll till en 

kvilthjälte. Bli en 
kviltare i dag med 

tolv moderna projekt. Lär dig nya 
färdigheter och förbättra din teknik 
med en erfaren lärare.”

Jag kan verkligen instämma i det-
ta och rekommenderar denna bok 
främst till nybörjare men också som 
inspiration för andra som kommit 
lite längre i vår hobby.

Recenserad av Britt-Inger Jönsson 

Besök Jo på hennes hemsida:  
mybearpaw.com,  
på Facebook: bearpawcraftclasses 
eller på Instagram @mybearpaw

Recensioner

Från noll till “kvilthjälte”  
– inspirerande projekt för alla

Läs mer på Jo Averys blog  
(blog.mybearpaw.com).
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Small Quilts BIG Results 
– mini master pieces
Författare:  
Alyce Blyth
Förlag: Lucky Spool 
Media, LLC
ISBN:  

978-1-94065-539-0

Alyce Blyth är en yngre kviltare, bo-
satt i Australien, men hon har också 
bott en period i Japan. Hon började 
kvilta 2011 och kom snart att skapa 
sina egna mönster. Boken genom-
syras av hennes lust till form och 
färg. På hennes hemsida blossom-
heartquilts.com kan du se $era bilder 
från boken. 

Detta är en bok för nybörjaren, 

men också för den mer erfarne kvil-
taren som vill hitta nya sätt att se 
på helt vanliga tekniker. Den känns 
modern och väcker verkligen min 
sylust. 

Tolv lektioner
Boken inleds med en genomgång av 
vilka redskap och tillbehör man behö-
ver, allmänna tekniker för att sy lapp-
teknik och för att avsluta en kvilt. Ty-
värr har det smugit sig in ett fel i den 
andra omvandlingstabellen, Seam Al-
lowances, på insidan av omslaget.

E!er det är boken upplagd som 
tolv lektioner. Varje lektion börjar 
med ett block i en speciell teknik och 
i stigande svårighetsgrad, från en en-
kel nio-ruta till improviserade kur-
vor. E!er blocket ges i varje lektion 
beskrivning till en modern minikvilt 
där du använder just den tekniken. 

Här #nns till exempel en hä!ig 

kvilt med pickle dish-block, en stil-
ren kvilt med half-rectangle triangels 
(HRTs), en färgglad kvilt med $y-
gande gäss och många $er. Kviltarna 
blir mellan 18 och 30 inches stora. 
I slutet av boken #nns olika förslag 
till hur du kan sätta samman de tolv 
block du sytt till ett litet albumtäcke. 

Tydligt upplägg
Det märks att Alyce är en hängiven 
lärare, boken är tydlig i sitt upplägg 
och du får många tips av henne på 
vägen. Det är en bok man blir glad 
av att bläddra i och risken är väl att 
det blir många minikviltar sydda 
här. Men, som Alyce skriver, man 
kan använda dem som dukar, ge dem 
som gåvor, sy dem till kuddfodral el-
ler hänga dem på väggen som de små 
konstverk de är. 

Recenserad av Karin Persson

Moderna  
minikviltar

Pias Pärlor
Quilt       Hobby      Sybehör

Sockerbruksgatan 3D, 531 40 Lidköping, 0730-418 756

Går
dsbutiken

SY & SPRATTA

Öppettider:
Onsdag-fredag 12-18
Lördag 10-14

Rala 127 | 692 92 KUMLA
070 678 08 52 | 070 210 90 73
www.syosprätta.se

Quilttyger 

   Garner

Välkommen 
till vår butik 
i lantlig miljö

följ oss på Facebook

MOSSBY QUILTSHOP

Veckans tygerbjudande 
varje måndag på hemsidan

Stor quiltshop med brett sortiment
Personlig service och snabba leveranser

www.mossbyquiltshop.se
info@mossbyquiltshop.se  |  070-58 58 330
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Recensioner

By the Bundle 
Författare:  
Emma Jean Jansen
Förlag: Lucky Spool 
Media, 2016
ISBN: 978-1-940655-17-8

Boken är på engelska, men inte så 
svår att förstå e!ersom vi nog känner 
igen de $esta uttryck som används i 
engelska mönster.

Boken är tänkt för ”fat quarter”-
buntar, så att man ska våga göra nå-
got med dem och inte bara spara dem 
i hyllan, men det går ju bra att plocka 
ihop fat quarter- bitar ur det egna för-
rådet. Det anges hur många FQ man 
behöver, plus mer av bakgrundstyget. 
Det ges förslag på hur man ska skära 

till för att få ut det mesta möjliga av 
mina FQ, så det är kanske enklare 
om man har det, men det går nog bra 
att skära till från 30 cm-bitar också.

Effektfullt och nytt
Det jag tycker är roligt med den här 
boken  är att den innehåller block 
som känns nya för mig, samtidigt 
som de är enkla att sätta ihop och 
mycket e&ektfulla, så det är mycket 
inspirerande.

Det #nns block med olika svå-
righetsgrader, vissa med bara raka 
sömmar och andra med runda for-
mer. Några kviltar görs med block 
av fyrkanter, några med vanliga 
90- graders trianglar, en halv fyrkant 
(half square triangle på engelska), 
men sammansatta på åtminstone för 
mig nya roliga sätt.

Ett trevligt mönster som he-
ter Butter$ies, -ärilar, kombinerar 

Drunkards-path block med små fyr-
kanter och rektanglar. Jag tycker de 
ser ut som små sköldar, eller kanske 
som bin, så med lite fantasi kan det 
bli en helt annan kvilt. 

Mitt favoritmönster i boken he-
ter Raindrops, regndroppar, och det 
kombinerar runda former med tri-
anglar.

Idéer till kviltningen
Det #nns en liten närbild på alla 
kviltar så att det går att se hur de är 
kviltade och det tycker jag också är 
bra. Om man inte vill hitta på själv 
så går det att få lite idéer.

Jag tycker att boken innehåller 
mönster till kviltar som känns mo-
derna och fräscha, i alla möjliga fär-
ger, så det är bara att börja planera 
och leta tyger i gömmorna.

Recenserad av Ingrid Laakso

Inspiration  
till buntarna

.YDOLWHWV�RFK�PLOM|FHUWL¿HUDG
PHG���nUV�IXOO�JDUDQWL

3URIHVVLRQHOO�NYLOWQLQJ�VHGDQ�����
XSS�WLOO�����PHWHUV�EUHGG�
VH�PHU�LQIR�Sn�YnU�KHPVLGD

6\EXWLNHQ�3DVWHOOHQ�*DPOD�*HÀH
*ODVPlVWDUJUlQG��
�������*lYOH

ZZZ�SDVWHOOHQ�VH
LQIR#SDVWHOOHQ�VH

����������

6WRUW�XWEXG�DY�W\JHU
.XUVHU�L�ODSSWHNQLN
lYHQ�DQGUD�NXUVHU

Planteringsvägen 91 • Helsingborg • 070-652 57 82 •

Symaskiner & service
Symaskinstillbehör
Quilttyger
Quilttillbehör
Mönster
Tråd
Kurser
Webshop
www.annicas-symaskiner.se
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Visa & berätta vad just du sytt – vi 
är nämligen nyfikna och vill gärna 
se och höra om ditt stora eller lilla 
projekt. Så snälla du, var inte blyg! 
Har du inte skickat in något du sytt 
till oss 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 
alster till vår redaktör: 
redaktoren@rikstacket.se

Inspirerat
visa & berätta

Blommig 
utmaning
”Vi är sex sykompisar som kallar oss 
’Shimmering Girls’, som trä&as då 
och då och syr tillsammans”, skriver 
Brita Flodkvist. 

”Vår senaste utmaning hette 
’Blommig’. Alla #ck 15 cm av 15 
stycken blommiga tyger från serien 
Beach Bash. Sedan #ck man lägga 
till e!er eget huvud, och sy precis 
vad man ville. Vi hade tänkt visa våra 
resultat på quilt-retreaten i Öjebyn 
men den blev ju inställd.” 

Här bredvid ser du fem av resul-
taten.

Nedan: 15 tyger från serien ”Beach Bash” 
utgjorde grunden i utmaningen.

Angelica Backman  
sydde trianglar.

Ann Ström sydde 
ananas-block.

Marianne Aittamaa sydde 
mönstret Orange Peel.

Vega Olsson sydde 
mönstret Atomic Starburst.

Jennie Lindberg sydde 
en hel klänning.

Brita Flodkvist sydde 
döskallar i egen design.
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”Detta täcke är mycket speciellt för 
mig”, skriver Birgitta Jadenfelt. ”Det 
gjorde jag tillsammans med min 
mamma 1995, långt innan jag själv 
började kvilta.”

”1995 bodde mamma i Göteborg, 
och jag i Ludvika. Dator och inter-
net var inte särskilt utvecklade, det 
var telefon och brevpost som gällde. 
Jag hade sett ett mönster i en tidning 
som jag ville att mamma skulle sy till 
mig, det var ett överkast som bestod 
av många olika slags stuvbitar. 

Vi utvecklade ett intrikat sys-
tem: Varje nytt tyg som någon av oss 
hittade och som passade mina färg-
kriterier numrerades och sattes på 
två kartongbitar, en till mamma och 
en till mig. Mamma gjorde en teck-
ning av blockhusrutan, vilken hon 

sedan kopierade upp i ett antal och 
skickade till mig. Jag hade en ide om 
vilka tyger som skulle användas till 
en viss ruta, och hur de skulle sitta. 
Jag skrev de nummer som passade på 
stencilen och skickade till mamma. 
Hon sydde sedan en provbit som hon 
i sin tur skickade till mig. Ibland blev 
det justering, då ringde vi varandra, 
vare!er en ny provbit syddes och 
skickades till mig.

Dessa kartongbitar och stenciler 
sparade jag i många år, det var bara 
några år sedan jag slängde dem, det 
hade varit roligt att visa originalen. 

När jag var nöjd sydde sedan 
mamma det antal block som krävdes.

När alla block var klara stämde 
vi trä& i Göteborg. Mamma hade 
lagt ut blocken på golvet i sitt var-

dagsrum för godkännande. Det blev 
godkänt, och mamma sydde ihop 
kvilttoppen. 

Jag bokade en hel helg i Göteborg 
med mamma. Vi satt vid hennes 
stora matsalsbord och kviltade ihop 
alltihopa för hand, med tjock vadd 
emellan och enkla stygn ’i diket’. 

Så gjordes denna kvilt. 
När mamma dog för snart 15 år 

sedan ärvde jag hennes restbitar, 
skärverktyg, matta och symaskin. 
Jag sydde några saker e!er det, men 
den stora besattheten satte in först 
för några år sedan.  När jag nu tittar 
på mitt älskade överkast inser jag att 
mycket har ändrats, men inte mina 
färgval. De som känner mig ser att 
det är samma turkos och brunt, nu 
som då.”

Ett täcke sytt efter ett intrikat samarbete

Stora bilden: det färdiga täcket.  
Ovan: Med hjälp av en tecknad och num-
rerad blockhusruta kunde Birgitta Jadenfelt 
och hennes mamma kommunicera kring 
vilka tyger som skulle sitta var.
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Inspirerat · Visa & berätta

Anita Olsson i Alicante i Spanien 
skriver:

”Min version av Lady Godiva ri-
der naken på stranden och man ser 
de båtar som kommer från Afrika 
närma sig land. Till den gröna vägg-

bonaden har jag använt mest batik 
och lite sidenlappar. Den afrikanska 
damen gjorde jag i julklapp till vår 
yngsta dotter Fanny för $era år se-
dan. Löparen är gjord i mönster som 
heter Garden Fence-block.”

Lady Godiva och Garden Fence

Väggbonad i batik och siden.

Lady Godiva.

Löpare i Garden 
Fence-block, detalj.

Afrikansk dam.

Garn & Tyghörnan
www.tyghornan.com

Ekedalsgatan 9
531 41 Lidköping
Tel. 0510-612 11
Email: info@tyghornan.com

Butiken är öppen:
Mån-tors 14-18
Fre-lör enligt  
överenskommelse

吀礀最攀爀
匀欀爀瘀攀爀欀琀礀最
䬀渀愀瀀瀀愀爀
匀礀琀爀搀
一氀愀爀
䜀愀爀渀
匀琀椀挀欀漀爀匀琀椀挀欀漀爀
嘀椀爀欀渀氀愀爀

吀漀爀最最愀琀愀渀 㔀Ⰰ 匀欀瘀搀攀
琀攀氀 　㜀　-㘀㜀　 ㈀ ㌀㌀
攀-洀愀椀氀 樀漀欀椀洀愀戀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀

RIKSTÄCKET NR 126 SOMMAREN 2020 45



“Denna kvilt har jag nyligen sytt fär-
dig”, skriver Rae Johansson. ”Den är 
en bröllopspresent till min brorsdot-
ter och hennes nya man. Just i dessa 
tider är det oklart om bröllopsfesten 
blir av, men vi hoppas på det bästa. 
Brudgummen är trädgårdsarkitekt, 
och kvilten, som heter Livets träd, är 
inspirerad av keltiska mönster.”

Keltiskt träd  
till brudparet

Detalj av kviltningen på täckets baksida.

Inspirerat · Visa & berätta

Tyger&Symaskiner i Kiruna AB
Besöksadress: Tippvägen, Kiruna

Postadress: Forvägen 15B, 981 38 Kiruna
Telefon: 0980-103 04 | rallarrutan@gmail.com

Öppettider: onsdag-fredag 14.00-18.00  lördag 11.00-15.00

RallaRallarr--RutanRutan

G!"l# $% –
&' g!"l(r )ig!

Husqvarna
Boka annons  

till nästa nummer!

Kontakta Annika Bergsten
073-986 15 48 

annons@rikstacket.se
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Youtube är en oändlig källa till inspiration, lär-
domar och diverse tutorials i allt från hur man 
syr hela projekt till hur man syr detaljer. En del 

kanaler är väldigt pro&siga och andra är mer hemma-
#lmade. Ibland är det någon som instruerar och ibland 
visas endast hur man gör, med eller utan bakgrunds-
musik.

Jag botaniserar mellan olika roliga #lmer på Youtube 
och fastnar för en necessär med $era blixtlåsfack som 
kallas Bionic Gear Bag eller Triple Zipper Pouch Bag. 
Filmen är bara drygt 14 minuter lång så det verkar ju 
vara ett snabbt och enkelt projekt. Just den #lmen som 
jag vill följa har inga talade instruktioner utan åtföljs 
av en melodislinga. Instruktionerna är tydligt #lmade 
och alla mått och materialbehov visas tydligt i #lmen. 
Toppen, då är det bara att sätta igång så är jag klar om en 
stund.

Jag börjar med att samla, välja ut och skära till ma-
terial. Det är $era delar som helst ska ha olika färg och 
matchande blixtlås. Sen behövs det volymvlieseline, ett 

riktigt långt blixtlås till att försluta väskan och någon 
meter kantband. E!er en del letande och matchande 
hittar jag allt jag behöver och skär ut alla mina delar. Jag 
borde nog röjt undan annat från min klippyta innan jag 
satte igång. Filmen visar 54 sekunder och jag viker ihop 
de överblivna tygbitarna som jag inte behöver.

NU SKA ETT AV de totalt tre blixtlåsen för de små facken 
sättas i. Jag gör som de visar. Sen visar man att jag ska 
göra likadant på ytterligare två fack. Jag stannar #lmen 
för att sy i resterande blixtlås. För att det ska bli snyggt 
pressar jag noga och byter tråd mellan varje fack. Filmen 
visar 3 minuter och 55 sekunder.

Facken ska nu få en botten och jag mäter från blixt-
låset. En av fackens tygbitar räcker inte riktigt till ser jag 
så det får bli ett lite mindre djupt fack än de övriga. Jag 
klipper också av blixtlåsens överstående bitar. Filmen 
visar 6 minuter och 38 sekunder.

En mall för sidstycket behöver tillverkas och  klippas 
till utöver de redan färdiga delarna. Det behövs två 

Lätt som en plätt med
Youtube, eller?
TEXT OCH FOTO: KRISTINA SÖHNGEN NORÉN
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 sidstycken. De ska sys ihop, vändas, pressas, kantstickas 
och sedan pressar man i veck enligt instruktioner. Fil-
men visar 8 minuter och 10 sekunder.

Sidstyckena ska nu sättas fast på facken. Man viker 
runt och syr. Filmen visar hur det går till. Fackens tyg 
behöver gå hela vägen in i vecket för att komma med 
i sömmen. Det gör det inte för mig och jag behöver 
sprätta och sy en stödstickning på varje fack för att det 
inte ska släppa. Hur får man in tyget hela vägen in i 
vecket? Första gången är riktigt knepig och jag tar lite 
större sömsmån än jag hade tänkt, sen går det lite lättare 
på de andra två facken. Filmen visar nästa moment – 
men vänta! Jag har ju en sida till att sy fast. Filmen visar 
9 minuter och 50 sekunder.

DAGS FÖR UTSIDAN.  Jag förstärker den med volym-
vlieseline som ska pressas fast. Sen är det bara att sy ihop 
den med innerdelen med alla facken. Nu börjar den bli 
klar! Filmen visar 10 minuter och 15 sekunder.

Nu ska sidorna kantas och i #lmen syr de båda 
sidorna av bandet på en gång. Det har jag aldrig lyckats 
med så det blir bra så jag syr fast kantbanden från avigan 

och sedan med en stickning från rätan. Lite bubbligt 
blir det men det får duga. Även det långa blixtlåset ska 
bandkantas och #lmen visar att man tråcklar för hand. 
Ska det verkligen behövas? Jag använder limpenna och 
sätter fast blixtlås och kantband. Även här visar #lmen 
bara en sida men jag har ju den andra sidan kvar. Filmen 
visar 12 minuter och 24 sekunder.

DET LÅNGA BLIXTLÅSET BEHÖVER ”$ärpar” i båda ändarna. 
Filmen visar att de endast limmas fast med limpistol. 
Det kan väl aldrig hålla? Jag vill sy fast dem vilket är 
ganska pillrigt med så små tygbitar och blixtlåsets 
ojämnhet och sen syr jag fast $ärparna i väskan. Det är 
små sömmar och ganska tjockt och blir ganska ojämnt. 
Filmen visar exakt 13 minuter och resterande minut vad 
man kan förvara i den färdiga väskan och hur den ser ut 
när den är uppsydd i olika tyger.

Klockan visar att det 
gått 4 timmar och 
24 minuter.

”!ilmen visar nästa moment 
– men vänta! "ag har ju en 
sida till att sy fast.”

www.quilthjartat.se

Måndag 18–21, torsdag 18–21, sista lördagen i månaden 10–14  
ZŝŶŐ�ϬϰϯϱͲϯϯϬϬϭ�ĞůůĞƌ�ϬϳϲͲϭϮϱϮϵϵϳ�ĨƂƌ�ĂŶĚƌĂ�ƟĚĞƌ�ͻ�ďƵƟŬΛƋƵŝůƚŚũĂƌƚĂƚ͘ƐĞ

Boka annons  
till nästa nummer!

Kontakta Annika Bergsten
073-986 15 48 

annons@rikstacket.se
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Den största, 
och en av de 
första kana-
lerna som 
sände tutorials 
på Youtube, är 
Missouri Star Quilt Company och 
Jenny Doan som är deras ansikte 
utåt. Hennes stora familj flyttade 
till en liten ort i Missouri 2008 och 
startade upp det som senare skulle 
komma att bli en vallfärdsort för 
kviltentusiaster. 

De började också göra kvilt-
tutorials på Youtube och släpper en 
ny film varje fredag. I dagsläget är 
de uppe i totalt 827 instruktionsvi-
deor med olika innehåll. 

Kanalen är tilltalande och 
filmerna är proffsiga och personliga 
samtidigt. Ofta utgår Jenny Doan 
från en färdig kvilt som hänger i 
bakgrunden och visar sedan hur 
hon skär till och syr ett antal block 
så att tittaren kan göra sig en bild 
av hur mönstret kommer att te sig. 
Det ser enkelt ut och hennes charmi-
ga sätt att instruera och ibland göra 
fel och rätta sig själv gör kanalen 
mycket sevärd och inspirerande.

En annan kanal som är rolig och 
inspirerande att följa är Midnight 
Quilt Show med Angela Walters. 
Hon driver också en blogg med 
namnet Quilting is my therapy och 
en nätbutik med samma namn samt 
håller kurser på Blueprint (tidigare 
Craftsy). 

Hon brinner för free motion 
quilting och hävdar att bästa tiden 
att sy är efter midnatt. Hon dricker 
vin och äter popcorn och har ett 
avdramatiserat förhållande till söm-
nad och quiltning. 

Redan själva jingeln till Midnight 
Quilt Show liknar mer en show än 
en instruktionsfilm och sedan kom-
mer man rakt in i det man uppfattar 
som hennes hem. Med stor energi 
och entusiasm visar hon hur enkelt 
allt är och att man inte ska vara så 
rädd för att göra fel. Det här är en 
Youtube-kanal man blir glad och 
inspirerad av.

En svensk kanal som jag har lärt 
mig mycket av är Karolina Graffs 
kanal. Hon syr, frihandsbroderar 
på symaskin, väver brickband och 
broderar sashiko med fokus på 
enkla projekt och enkel teknik. 

Med henne kan man sy små 
fåglar, väskor, grytlappar med 
vindsnurra och vimplar. Allt visas 
lugnt och pedagogiskt. 

Hon visar också en spännande 
japansk teknik som heter Temari 
där man tar tillvara tygskräp, garn- 
och sytrådsrester som blir till en 
liten boll och sedan broderar på 
bollen enligt vissa mönster vilket blir 
jättefint och originellt. Detta är en 
inspirerande kanal som visar enkel-
heten i olika textila hantverk.

TEXT: KRISTINA SÖHNGEN NORÉN

3 tips i Youtube-djungeln
Youtube är en fantastisk lärare och vad man än söker så 
finner man instruktioner, det gäller bara att sålla i mängden 
av filmer och hitta de som är tydliga och pedagogiska.

Karolina Graff visar hur man gör temari.

XXX�RVJMUFSJBO�TF
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Kalendarium

GLIMÅKRA
7 juni–22 juli
Lapptäcken – The American Quilt
Diane Ahnstedt ställer ut
Svenska VävstolsMuseet,  
Hantverksgatan 14, Glimåkra 
Öppet sön 14–16 

www.vavmuseum.se

TRÄSLÖVSLÄGE
20 juli–26 juli
Kviltsystrarnas sommarutställning
Fiskarnas hus,  
Träslövsläge, mitt emot Tre Toppar

Öppet: vernissage mån 17–20,  
tis–sön 13-20

UPPSALA
1 aug–16 aug
Kviltkvartettens sommarutställning  
– Tyg, färg, form
Kultur vid Ekoln,  
Sandavägen 3, Uppsala

Öppet lör–sön 13–17

BORÅS
6 aug–9 aug
Knallekviltarna jubileums- 
utställning 25 år
Flaménska Galleriet Borås,  
Södra torget 4, Borås

Öppet tor 11–20, fre–sön 11–17 
www.flamenska.se

MALMÖ
4 sep–6 sep
Sy- & Hantverksfestivalen
Malmömässan,  
Mässgatan 6, Malmö

www.syfestivalen.se

UMEÅ
25 sep–27 sep
Sy- & Hantverksfestivalen
Nolia, Signalvägen 3, Umeå

www.syfestivalen.se

MALMÖ
16 okt–18 okt
Öresundsquiltarnas utställning – 
Med nål och tråd i ur och skur
Limhamns Folkets Hus,  
Linnégatan 61, Limhamn

Öppet fre 09.30–18, lör 09.30–16,  
sön 10–16 
www.oresundsquiltarna.se

STOCKHOLM
23 okt–25 okt
Sy- & Hantverksfestivalen
Mässvägen 1, Älvsjö, Stockholm

www.syfestivalen.se

Ansvarig för kalendariet: Carmen Åberg Gombark 
För införande, mejla till kalendariet@riksacket.se

FRANKRIKE
17 sep–20 sep
European Patchwork Meeting 
Alsace

www.patchwork-europe.eu

USA
9 juli–11 juli
International Quilt Festival
Long Beach, Kalifornien

www.quilts.com/festival-info.html

29 okt–1 nov
International Quilt Festival
Houston, Texas

www.quilts.com/festival-info.html 

Sverige Internationellt

Observera!
Detta är planerade arrangemang. Under rådande om-
ständigheter har under våren ett flertal blivit inställda. Var 
snälla att kontrollera eventuella ändringar med arrangören.
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C I A ' S  T R A V E L  B L O G

"HON SYR BOKSTAVLIGEN IGENOM ALLT JAG HAR PROVAT MED. JAG HAR TESTAT 10 LAGER
VINYL OCH ÄVEN DÅ MATAR HON PÅ OCH GÖR VACKRA STYGN SOM DEN MÄSTARE HON ÄR!

DET SPELAR INGEN ROLL OM DET ÄR TVÅ TUNNA LAGER AV BOMULL ELLER 
FLERA TILL EN VÄSKA, HON SYR ALLTID RAKA STYGN MED PERFEKTION" 

 
 

SYMASKINER FÖR ALL TYP AV SÖMNAD - WWW.JUKI.SE

 
- MARIA WALLIN, PINK PONY DESIGN 

JUKI TL-2200MINI QVP

PRISER OCH FORMAT

1/1 sida (180x260 mm) 4 500 kr

1/1 sida på omslagssidorna 5 000 kr

1/2 sida (180x127 mm) 2 400 kr 

1/4 sida (90x127 mm) 1 200 kr

1/8 sida (90x61 mm) 600 kr 

Annons ska lämnas som tryckoptimerad pdf eller eps, 
skapad i ett program  avsett för grafisk produktion. 
 Annonsens format ska motsvara bokat utrymme. Bilder 
ska vara i hög upp lösning (300 dpi) och annonsen ska 
levereras i färg läge CMYK. 

För att er annons ska bli så bra som möjligt i tidningen 
hjälper vi er gärna. Kontakta  Susanne på Tidningsteamet, 
0430-136 10,  susanne@tidningsteamet.se

Priser gäller godkända tryckoptimerade pdf-filer.  
För icke tryckfärdigt material faktureras annonsör efter 
timkostnad 600 kr/tim.

Maila annons@rikstacket.se för att boka!

Vill du också nå 
ut till tusentals 
kviltintresserade?
Boka annons i Rikstäcket nu!

Kontakta Annika Bergsten
annons@rikstacket.se
073-986 15 48

ANNONSERA
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