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I serien ”unga kviltare” presenterar
vi idag Trå Sofia Nilsson, som en gång
svor att hon aldrig mer skulle sy en väska.
Hur började ditt intresse för att sy?

– Jag har sytt sedan jag var barn, min mamma sydde
hemma. Hon sydde bland annat gardiner och konståk
ningsdräkter.
Sofia fick barn började hon sy trikå
kläder till barnet. Hon fick en overlockmaskin av sin
man i påskpresent. Mannen hade fått i uppdrag att köpa
en tvillingnål, men han kom hem med en overlockma
skin i stället – en maskin som Sofia egentligen inte ville
ha. Men intresset tilltog och hon började sy prematur
kläder.
I början sydde hon kläder till alla neonatalavdelningar
i Sverige, och skickade paket över hela landet. Hon köper
fortfarande tyger, syr och betalar frakten själv, men nu
mer syr hon bara kläder till Falu lasarett. Sofia är också
aktiv i Facebookgruppen ”Prematurbarn”.
2018 provade Sofia att sy en väska, hon valde Daytona
Bag från Pink Pony Design, ett av de krångligaste av Pink
Ponys mönster. Med mycket svett och möda lyckades hon
sy väskan – och svor att hon aldrig mer i livet skulle sy en
väska.
Under vintern 2019 åkte Sofia till Våmhus och lycka
des sy såväl en Singapore Sling som en Resklara och en hel
del prematurkläder. Tiden efter det blev ett genombrott
för Sofia, som sydde massor av väskor av olika slag och
mönster. Numera kallar hon sig ”väsksömnadsberoende”
– och hon älskar det.
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I SAMMA VEVA SOM

Det har trots allt blivit många väskor med åren. Och en del kläder
till för tidigt födda barn.

Hon har inte börjat sy lapptäcken ... än, utan syr mest
väskor, olika förvaringar och kläder till barnen.
Men hur får du tid att sy, med stort hus, man och två
småbarn?

– Jag syr när barnen sover, eller när de är vakna. Vi delar
utrymmet i syrummet, de leker med sitt och jag med mitt.
Vad vet folk inte om dig?

– Jag är ganska flygrädd, men har trots det gjort en
jorden runt-resa. Jag har bland annat besökt Hawaii och
Fidjiöarna.
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