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Brittiska kviltaren Jo Avery har flyttat ut på landsbygden i Skottland,
där hon bor med sin make som liksom hon försörjer sig på sin kreativitet. I år var hon inbjuden som en av lärarna till Rikstäckets årsmöte,
och vi passade så klart på att prata med henne om kviltandet, inspiration och bloggandet.
JO AVERY BÖRJADE KVILTA redan i
20-årsåldern och älskar fortfarande
det som nu blivit hennes jobb.
– Min karriär började för cirka
10 år sedan när jag hittade
tillbaka till hobbyn och upptäckte modernt kviltande och
bloggar. Jag startade en egen
blogg, och därifrån har allt
växt fram, berättar hon.
Jo höll sina första kurser
lokalt redan på 1990-talet, men
när hon börjat blogga 2009 kom
hon igång mer regelbundet med
inte bara kviltkurser utan även annat
handarbete som hon älskar, som att
virka och brodera.
– Då hade jag och min make ett
gemensamt företag som tillverkade
möbler. Vi hade stora visningsrum i
Edinburgh och Glasgow, där vi sålde
allt möjligt som har med inredning
och hemmet att göra. Men sen blev
det lågkonjunktur och vi fick stänga
fabriken och flera av våra butiker. År
2011 bestämde jag mig för att öppna
en hantverksbutik i en del av den
butik som var kvar i Edinburgh, och
ha kurser i att sy, kvilta och virka
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med mera. Jag ville verkligen dela
med mig av alla de här kunskaperna
som jag utvecklat genom åren. Det
blev genast en framgång, så jag
började sälja tyg och garn också. För
fyra år sedan flyttade vi till en mindre butik men med en större yta för
min studio för att jag skulle kunna
koncentrera mig på handarbetssidan
av verksamheten.
Jo designar både mindre och större
kviltarbeten, och skapar utifrån sin

process egna mönster.
– När jag designar en ny kvilt
börjar det med att en idé slår ner
som en blixt, ofta när jag springer
eller är i duschen. Jag brukar
försöka klottra ner en liten skiss
på rutat papper eller så gör jag
en anteckning i min kalender,
och sen kommer jag tillbaka till
den när jag letar efter idéer för
ett nytt projekt. Ibland blir jag
tillfrågad om att designa en kvilt
med specifika egenskaper, och det
tycker jag är mycket lättare. Då kan
jag oftast komma på flera nya idéer
relativt snabbt. Från skiss går jag ofta
till programmet Electric Quilt, EQ8,
och designar block i det om jag behöver mallar eller vill leka med färg
och design för att få bästa resultat.
Men ibland, om det är en enklare
design, använder jag bara rutat millimeterpapper och hittar på resten
medan jag syr.
Jos kurser tar alltid utgångspunkt i
något av hennes egna mönster
– Jag älskar att dela med mig av
min passion och att undervisa är ett
underbart sätt att kommunicera och
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Några av Jo Averys färgglada skapelser samt en bild från hennes butik, där hon och kollegan Jane kollar över inventarierna.

entusiasmera människor och förhoppningsvis ”initiera dem in i kulten”, för så tänker jag på oss ibland.
Kviltande är ju så beroendeframkallande, och kan vara en totaluppslukande syssla, så om du verkligen blir
involverad känns det nästan som om
du är med i ett hemligt sällskap. Jag
tycker om att fånga in nya människor och introducera dem för vårt
sällskap. Dessutom är jag själv en
naturlig exhibitionist, så jag mår bra
när andra riktar sin fulla uppmärksamhet på mig. Det kan vara utmattande, men är också väldigt givande,
speciellt när man får feedback och
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alla verkar nöjda i slutet av kursen.
Sin egen stil beskriver hon som en
korsning mellan modernt och traditionellt kviltande.
– Jag älskar också att lägga till små
detaljer i form av broderi och sashiko. Jag älskar mixen av maskinkviltade arbeten och andra tekniker. Jag
blir lätt uttråkad, därför gillar jag att
skapa en massa små projekt som till
exempel necessärer. En av mina mest
populära kurser är min Tendrils Project Pouch, där jag lär ut ett elegant
sätt att applicera löv och kvistar på
symaskinen men utan råkanter.
– Det jag gillar bäst med kviltan-

det är designprocessen. Jag tycker
om att komma på idéer och se dem
förverkligas på ett tredimensionellt
sätt. Jag arbetar ofta organiskt. Jag
kan bara inte planera allt från början, så skapandet av kvilten är också
en del av designprocessen. Att se
kvilten födas är alltid lika spännande
tycker jag, ja ibland även nervöst.
Men man kan inte gilla allting. Jo
är inte speciellt förtjust i att tråckla
ihop lagren. Numera använder hon
ofta en 505-spray som gör att det går
fortare, men hon tycker ändå att det
är en irriterande del av kviltandet
som hon gärna skulle slippa.
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Applikation och handbroderi är lika kul som maskinkviltande, enligt mångsysslaren Jo Avery.

– Det är inte ett dugg kreativt,
säger hon. Men annars gillar jag det
mesta, till och med kantningen.
Jo tar underbart vackra bilder för
sin blogg och Instagram, och hon ser
det som ännu ett kreativt uttryck.
– Jag gillar att ha kvar bloggen så
jag kan skriva längre beskrivningar
om mina projekt och dela flera foton
samtidigt. Det är ett fantastiskt arkiv
över allt jag gjort under det senaste
årtiondet. Men jag gillar också
omedelbarheten och feedbacken jag
får på Instagram. Jag älskar att styla
mina foton, och att komma på fantasifulla upplägg, det är bara ytterliRIKSTÄCKET NR 120 VINTERN 2018

gare ett steg i den kreativa processen
så det känns aldrig som en plikt.
– Jag inspireras av andras kviltarbeten som jag ser, vare sig det är på
Instagram eller i en bok eller på en
utställning. Jag blir också inspirerad
av naturen, dess färger och former.
Naturen är så otroligt vacker och full
av ändlösa möjligheter till designidéer.
Detta var Jos tredje besök i Sverige
och hon berättar att hon tycker att
svenskarna är trevliga och naturen
underbar. Och hon kommer definitivt tillbaka fler gånger, speciellt nu
när hennes son och hans flickvän

flyttat till Sverige i år. Redan nästa år
kommer Jo att ha en kurs hos Bussler
och Bussler i april och i oktober
besöker hon Århus i Danmark tillsammans med sin affärskompanjon
Karen Lewis.
– Jag hoppas att jag träffar några
av er igen då, säger hon.
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