
Birgit Bernander berättar om två 
klänningar som hon sytt av restbitar:

”Jag hade gjort färdigt mitt lapp-
täcke med lappar från i huvudsak 
min mans gamla skjortor (du kan se 
det i Rikstäcket nr 122, sommaren 
2019), men hade romber över. 

Resultatet av mitt arbete blev en 
klänning. Först sydde jag ett foder i 
tunn batist, ritade upp ett rutnät och 
lade ut romberna som takpannor. 
Jag !ck sy varje rad för sig, nerifrån 
fållen och uppåt, och förutom söm-
men lodrätt genom romben, !ck jag 
sy överkanten som ligger dold under 
romben ovanför.

Jag hade naturligtvis kunnat göra 

klänningen mindre orolig, om jag 
planerat bättre. Nu blev den så här. 
De sömmar som syns !ck en pass-
poal i snedremsa.

Meningen är att de råa kanterna 
på romberna skall bli litet rufsiga, 
när klänningen blivit tvättad (för 
hand i badkaret, föreställer jag mig).

Klänningen blev klar våren 2020, 
så den är delvis corona-terapi. Oav-
sett vilka tider vi be!nner oss i är det 
lika tillfredställande att arbeta med 
händerna och åstadkomma något att 
vara glad över.

E"er att ha sytt klart klänningen 
kan jag konstatera att det fortfarande 
!nns romber kvar, och jag har en idé 

om en annan klänning i liknande 
modell men med ett annat uttryck. 
Jag får helt enkelt återkomma när 
den är klar!

Så länge skickar jag med ett par 
bilder på en annan klänning, som jag 
sydde för att ha vid yngsta dotterns 
bröllop för några år sedan. Mönstret 
gjorde att jag kunde få in bystveck 
och insyningar i mönstret.

Jag kunde rita in paneler i mönst-
ret och klippa isär och sy lapparna 
med PP, vilket gjorde att det var lätt 
att få alla hörn att passa.

Tygerna hade tillkommit under 
många år från festkläder jag sytt till 
mig själv och nära och kära.”

Från restbitar till festkläder
Klänning till bröllopsfest.

Klänning 
sydd av 
rester av 
skjortor.
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