
Namn: Carina Nilsson Ålder: 46 år (mental ålder runt 25 år enligt Carina själv) Övrigt: Företagsekonom, bor i Stuvsta, en förort till Stockholm

När och hur kom ditt intresse?
– Det generella syintresset började med min brors 

flickvän som lockade mig till att brodera korsstygn när 
jag gick på högstadiet.

Meddragen till Våmhus
Senare började Carina på Högskolan i Gävle och där 
lärde hon känna en till som broderade, Annika Johans
son. 2011 blev Annika lockad av en kollega att åka till 
Våmhus på en syvecka – och drog med sig Carina. Utan 
att hon riktigt förstod vad hon faktiskt tackat ja till. Gan
ska snart började hon förstå att det här var ju väldigt ro
ligt. Hon började då att gå på symässorna i Älvsjö och på 
andra ställen för att köpa tyger. Carina säger att hennes 
stora intresse/hobby egentligen är att köpa tyger.

När hon fyllde 40 år så fick hon en symaskin i pre
sent och då stegrades intresset betydligt. Hon sökte sig 
också till Quiltgruppen ”Flink i Handen”, en grupp som 
träffas 1 kväll varannan vecka och dessutom har några 
sy söndagar per år då de inspirerar och tipsar varandra. 
 Carina har varit med i den gruppen i ungefär tre år.

Hon syr inte alltid, utan syr mer i perioder och har 
då en tendens att bara sy samma saker. Som necessärer, 
yllekuddar eller broderade bollar.

Vad gillar du att sy?
– Det blir lite av varje, dukar, necessärer, kuddar, lapp

täcken och mysfiltar. 

Kurs i yllebroderi
Carina har också varit på kurs för Åsa Westman i ylle
broderi och syr en del yllekuddar. En stor passion inom 
sömnaden är de japanska temaribollarna som Carina 
lärde sig att sy av en barndomsvän som bott i Tokyo. 

Vad är bäst med den här hobbyn då?
– Att man aldrig är sysslolös, och den härliga gemen

skapen med människor från världens alla hörn och i alla 
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Unga kviltare
Carina Nilsson
I serien ”unga kviltare” presenterar vi 
idag Carina Nilsson, företagsekonom från 
Stockholm som älskar att köpa tyg.

olika åldrar. Det är alltid trevligt att träffa alla, både nya 
och gamla syvänner. Alla sytokar är ju glada människor. 

Framtiden då?
– Jag drömmer om ett syrum, vill sy mer varianter av 

förvaringar och olika väskor. Jag har bara gjort ett par 
väskor hittills. Eventuellt göra klart mina UFO:n, bland 
annat ett English Paperpiecingprojekt med hexagoner 
som jag syr för hand. Rent generellt vill jag sy mer.

Nåt speciellt, som folk inte vet om dig?
– När jag var liten ville jag bli bonde när jag blev stor. 

Jag hängde ofta i ladugårdarna i byn uppe hos farfar när 
det var mjölkdags. 

– Och att jag har varit tvkändis. Det var i ett program 
på Utbildningradion som hette ”tvuniversitet”. De följde 
mig till och från några dagar när jag pluggade på Hög
skolan i Gävle. 

Carina syr i perioder och lite av varje, som andan faller på.
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