Inspirerat
visa & berätta

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

KVILT OCH FOTO: ULLA JOHANSSON

En tröst i mörkret
Att symaskinen kan fungera som terapeut är det många som varit med
om. Ulla Johansson berättar:
”För två och ett halvt år sedan
hade jag fem barnbarn, och väntade
på ytterligare tre småflickor. När de
kom, 17 veckor för tidigt, orkade två
av dem bara några timmar. Men lilla
Mini, som bara vägde 566 gram, var
en riktig fighter och klarade sig.
Då, när hon kom, var mitt enda
alternativ att vara stark. I fem månader var jag plötsligt småbarnsförälder
igen, till Minis tvååriga storebror.
Sedan dess har jag fortsatt vara stark
och gömma alla de svåra känslorna
inom mig. Men i höstas släppte det.
Jag och min symaskin hjälptes åt,
och efter 1 130 tygbitar känns allt
okej igen. Kviltandet fick mig att
släppa taget om allt det jobbiga inom
mig, och nu känns livet ljusare.
Från början var min tanke att sy
ett hjärta till Neo Karolinska som
tack, men av olika anledningar blev
det inte så. Bonaden hänger nu i stället på min vägg, som en symbol för
alla mina åtta barnbarn i mitt hjärta.”

Boka annons
till nästa nummer!
Kontakta Annika Bergsten
073-986 15 48
annons@rikstacket.se
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