
Tidigt i höstas föll jag för bilder på Instagram 
av vackra block som hade tydliga budskap 
som passade till motiven. Det var en quilt-
along av Tattoo Quilt med nio block. Det 
gick till så att de presenterade ett block 
varje månad, som man sedan kunde visa 
på Instagram. Blocken var sydda i tekniken 
Paper Piecing, PP, och tilltalade mig både i 
färg, design och de budskap som förmedlades på 
varje block. Kviltblocken har skapats av Berene 
Campbell, med designföretaget Happy Sew Lucky.

Berene, som föddes i Sydafrika och som rest 
och bott i olika delar i världen, bor nu i Van-

couver, British Colombia i Kanada. Berene 
lärde sig tidigt av både sin mor och mormor 
att använda sina händer till olika textila 
hantverk. 

Under sina tidiga yrkesverksamma år 
arbetade Berene inom den tuffa reklam-

branschen med grafisk design av bland annat 
förpackningar. Men det var först när Berene 

 började med kviltning som hon hittade hem. Känslan av 

Berenes kviltvärld
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Vackra färger, tydliga budskap och ett starkt samhälls
engagemang. Möt Berene Campbell som driver 

designföretaget Happy Sew Lucky i Vancouver, Kanada.

Berene Campbell.

Fyra av blocken i ”The 
Tattoo Quilt”, kviltad av 
 Stacey Murton (@hushrule).
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att arbeta med tyger och färger och designa egna  projekt 
är både lugnande och stimulerande för själen. Men fram
för allt är det generösa gensvaret som hon får från kvilt
världen som inspirerar henne och som hon älskar.

Nyheter bekymar
Under de senaste åren har Berene mest designat möns
ter sydda i PP, där de flesta haft ett budskap. Nyheterna 
i världen, främst allt som har hänt i USA, har bekymrat 
Berene som använt sitt hantverk för att bearbeta sina 
känslor men även att ge glädje och framtidshopp. Som 
hon skriver på sin hemsida (fritt översatt): ”Kviltning är 
min terapi, det lugnar min oro och ångest och tar mig 
till en lycklig plats. Genom att göra mina mönster till
gängliga för andra har det blivit deras terapi också.” Det 
är därför hennes företag heter Happy Sew Lucky.

Berene stödjer olika välgörenhetsprojekt främst bland 
unga i samhället och har startat olika grupper för att i stäl
let för frustation och ilska alstra positiv energi och hopp.

Därför säljs en del av Berenes mönster till förmån för 
sådana grupper. En organisation som är värd att nämna 
är Social Justice Sewing Academy, SJSA, som har grupper 
för unga som i workshops gör textila hantverk. I sådana 
workshops har man till exempel sytt minneskviltar som 
sedan överlämnats till anhöriga till ungdomar som ut
satts för våld.

Berene designade ett block – Sew Like a Boss – som 
dels såldes som mönster och dels utgjorde underlag för 
klistermärken. Klistermärkena såldes i flera kviltaffärer i 
USA och Kanada och hela vinsten gick till organisatio
nen ovan för att täcka inköp av material.

Samhällsengagemanget märks också i Berenes kvilt 
Black Lives Matter, en kvilt där 100% av vinsten går till 
utsatta svarta studenter.

Hon har också under pandemin designat ett mönster 
till en kudde, Hello Friends, där hela vinsten av försälj
ning av mönstren går till små kviltaffärer.

Det är inte många kviltgrupper som kan träffas i verk
ligheten under denna tid. Det har Berene tänkt på och 
gjort ett mindre blockbytesprojekt, Mini Mod Swap, av 

små block där mönstret bara säljs till grupper. Intäkter
na går även här till välgörande ändamål. Hon har tänkt 
sig att grupperna kan träffas över internet eller via mejl
kontakter, och hon kan ledsaga över Zoom om det be
hövs för stöd.

Den kvilt som just nu har rönt störst uppmärksamhet 
på internet är Tattoo Quilt, som verkligen visar känslor 
dels genom texterna på banderoller och dels genom de 
olika motiven. Kvilten består av nio olika block med ett 
stort block i mitten med framtidshopp: ”Öppet hjärta – 
öppet sinne”. Det finns också en facebookgrupp där man 
kan visa sina block och få hjälp av andra som syr blocken. 
Jag har sytt åtta block och har nu kvar att sy det stora 
mittblocket. Men det var inte mitt första arbete efter Be
renes mönster. Jag sydde en stor kasse, Sew Like a Boss, 
som kanske inte är det enklaste mönstret att börja med.

Börjar med teckning
När Berene designar sina block och kviltar börjar hon 
med en teckning i färg, som hon sedan överför till möns
ter med hjälp av Illustrator, alltså inte ett kviltprogram 
utan ett program som används för grafisk design. Bere
nes PPmönster är lätta att följa, med många markeringar 
för att få bitarna att passa exakt. Kanske inte något för 
nybörjare, men genom att börja med de lättaste block
en, kommer man så småningom till finalen, det största 
blocket. Till och med de besvärliga ysömmarna kan man 
genom Berenes beskrivning klara av utan att använda 
sprättkniven allt för mycket.

Det allra senaste mönstret som Berene har designat 
heter Fly och sys med hjälp av mallar och tekniken runda 
former. Mönstret följs av en dikt som Berene har skrivit, 
som bland annat handlar om friheten att bestämma själv 
över sitt liv, kanske symboliserat av vingarna i kvilten.

Du hittar Berene på hennes hemsida Happy Sew 
Lucky (happysewlucky.com), på Instagram @happysew
lucky och på Youtube som Berene. Berenes mönster säljs 
som pdffiler, länkar finns på hemsidan och på Instagram. 
På Youtube finns det många instruktioner till bland an
nat PP som du hittar om du söker på ”Berene”.

Blocket ”Sew Like a 
Boss” har både sålts 

som mönster och som 
klistermärke. Här som 

en väska, sydd av 
Britt-Inger Jönsson.

FO
TO

: BRITT-IN
G

ER JÖ
N

SSO
N

12 RIKSTÄCKET NR 129 VÅREN 2021



Överst ”Fly”, Berenes senaste mönster, och 
under blockbytesprojektet ”Mini Mod Swap”.

Sy vidare! uppmanar Berene Campbell 
i sin distinkta stil.

Den färdiga 
”Tattoo Quilt”.

Berene börjar 
skissa idéer.

Vid symaskinen.

”Black Lives Matter”-kvilten är kviltad av 
Carol Chernov (@twincreekquilts).
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