1

2

4

3

5

6

1. Carmen Åbergs Laptop Computer Carriers 2.0 från byAnnie 2. Birgitta Jadenfelts block QuiltArtDesign, väskmönster
Akemi Shibata 3. Mari Anne Hellströms två varianter av ryggsäck, design Bente Vold Klausen med lite egna omarbetningar 4. Ingrid Hedengrans vardagsväska med ficka. Från Garn & Tyghörnan 5. Vega Olssons MilanMimiBag av Pink
Pony Design 6. Britt-Inger Jönssons jeansväska Fågel i egen design. Foto: respektive sömmerska.

Era inspirerande väskor
Vi har fått in bilder på inte
mindre än drygt 60 väskor
i väsklotteriet som utlystes i förra numret. Genom
att skicka in en bild på en
väska du sytt kunde du
vara med i utlottning av
väskmönster från Pink Pony
Design.
DET HAR VARIT SÅ ROLIGT och inspirerande att ta del av de bilder ni
skickat in och era berättelser om hur
och varför just din väska blivit till.
Jag har nog blivit lite mer uppmärksam på alla väskbilder även på
Facebook och Instagram under den
här tiden, och funderat på varför så
många av oss kviltare är så förtjusta
i att också sy väskor. Varför sliter
vi med trilskande blixtlås, trixiga
öljetter och tryckknappar och tjocka
tyglager som maskinen inte vill ta
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sig över. Ja, inte är det för att spara
pengar. Våra väskor blir ofta dyrare
än en ”köpeväska”. Men det är en
härlig glädje i att skapa något eget,
unikt, och vi kan få precis den storlek vi vill, de fickor vi behöver och
de färger och utsmyckningar vi själva
önskar och som passar vår egen eller
mottagarens personlighet.
De inskickade bidragen visar väskor både av egen design och sådana
som är sydda efter mönster från
etablerade designers. Men även där
har de flesta tagit ut svängarna och
ändrat efter egna idéer och behov. Så
mycket kreativitet det finns.
En medlem berättar om sin väska,
som används när det är danskurs,
med fack med dragsnöre för skorna.
Andra väskor är anpassade för att
bära kurslitteratur, matlådor, sygrejor,
datorer med mera. Stora och mindre
väskor och ryggsäckar, alla med specialinredningar, fack och fickor.

Flera har skickat in bilder på utsökta handväskor, några strikta och
stilrena, andra busiga och roliga.
En del har sytt flätmönster och
andra har smyckat sina väskor med
knappar eller broderier.
Alla era inskickade väskbilder får
inte plats här, men de finns på hemsidan. Dessutom kan du ladda hem
en kalender för 2019 med väskbilder, designad av Britt-Inger Jönsson.
Gratis!
VINNARE I LOTTERIET ÄR:
Helen Sandström
Yvonne Bengtsson
Anna-Karin Carlström
Ylva Larsson
Anna Lindstedt
Grattis, det kommer tre mönster
vardera till er från Maria Wallin och
Pink Pony Design.
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7. Inger Delfs väska i egen design, 8. Margareta Nilssons
fjärilsväska från Quiltbiten 9. Yvonne Bengtssons väska
med pelargoner. Mönster av Andre Wallenborg 10. Lena
Riheims handväska,11. Ylva Larssons väska, sydd efter
omarbetade mönstret Resklara 12. Ulla Söderstedts väska.
Mönster från Pink Pony Design.

MISSA

INTE: LADDA HEM EN GRATIS VÄGGKALENDER MED

VÄSKBILDER FRÅN HEMSIDAN, OCH SKRIV UT.
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Tyg och tillbehör för quilt

Nu med webshop
www.markverk.se
Ekeby Sande 425, 621 70 Visby
0498-313 78 073-670 09 07
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Björngatan 1. Kaxholmen
561 46 Huskvarna
Tel 036-504 27
qvilltex@telia.com
www.qvilltex.se

12

30

• Lapptäcksmaterial • Sidenbandsbroderier
• Kurser och prova på verksamhet
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