Bild 6

Närbild på Lisbeth Johanssons täcke sydd i tekniken ”häxkittlar” som visas på sid 13.

Så återbrukar vi
Text: Britt-Inger Jönsson | Foto: Respektive skapare

Vi har fått många bilder på vackra
alster som ni medlemmar har sytt av
återvunnet material. En del är sådant
material som man kanske först inte
tänker på när man tänker återbruk,
annat är mer välkänt.
Många har sytt väskor och kassar av begagnade
jeans, en del har återbrukat gamla linnelakan med
vackra broderier och spetsar. Gamla gardiner har fått
nytt liv som kassar och kuddar. Här är några bilder i
urval.
1. Louise Rosén har klätt stolar i ett flätverk av
jeansband.
2–3. Ett verkligt minnestäcke är Gun Strömbäcks
blockhustäcke sytt av hennes avlidna mans skjortor
från posten. Guns dotter tänker säkert många gånger
på sin far när hon myser under det täcket.
4–5. Rutiga herrskjortor blev stommen till ett läckert täcke sytt av Brita Flodkvist. Brita har också sytt
den läckra jeansväskan med blommor på som syns på
nästa sida.
6–7. Jill Lindström har återanvänt broderade dukar
genom att dels sätta på applikationer och dels kvilta
dekorativa fjädrar på en korsstygnsduk.
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MOSSBY
QUILTSHOP

Nytt mönster!
Tripp, trapp, trull
• Beställning före kl. 12 postas samma dag!
• Betalning i efterskott mot faktura!
• Besök vår stora butikslokal som är fylld med tyger!
Holmagatan 6, 692 92 KUMLA
070-58 58 330

Tel. 026-518505
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www.mossbyquiltshop.se
info@mossbyquiltshop.se
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8. Anita Eriksson har sytt en cool bonad av
frukttyger och röda och gröna nät, som olika frukt- och
grönsaksnät.
9. Ulla Kjellberg har sytt en bröllopskudde, där
”titthålen” innehåller tyger, märken och knappar och
foton, med anknytning till brudparet, överförda till tyg.
10. Vera Holmgren har sytt minneskvilten Dearest
Darlings i siden med detaljer från bland annat sin
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mormor.
11. Susanne Kirwan har använt en virkad duk och en
bit av en broderad duk i sin rosa kudde.
12. Gunnel Wright har använt sina avlagda kläder,
främst rutiga blusar inköpta på H&M, till sitt charmiga
täcke.
Fler bilder av återbruk hittar du på hemsidan.
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