Sy tillsammans · Frankenbag

Här är några av de Frankenbag-väskor som syddes under helgen.
Små bilderna, uppifrån vänster: Nina Talbrant, Ulla Eriksson, Karin
Persson och Viveka Berg. Stora bidlen: Ewa Rosell.

Digital syhelg
med Frankenbag
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I slutet av maj hade vi i Rikstäckets facebookgrupp en sy
tillsammans-helg. Många förslag presenterades till vad
man kunde sy. Det som var mest populärt att sy, med
tanke på hur många bilder som visades i gruppen, var en
kasse/väska med namnet ”Frankenbag”.
Frankenbag är en kasse eller väska vars utsida är sydd
av små tygrester och ”bortglömda” block, det vill säga
kviltblock som man har testat, och ambitionen kanske
var att sy flera och att det kanske skulle bli ett täcke,
men som så ofta händer kommer annat emellan och de
sydda blocken hamnar i en låda någonstans och glöms
bort.
Jag såg Frankenbag presenteras av Anne Ibach från
Oregon i en facebookgrupp, ”Kaffe Fassets Collective”,
och blev förtjust. Anne Ibach har en blogg, Agile Jack,
där hon har en gratisbeskrivning av hur man syr väskan,
och det var den som vi sydde efter. En del av oss skickade
bilderna till Ann för publicering på hennes blogg.
Mönster
Originalmönstret till Annes Frankenbag hittar du på
https://agilejack1.com/2021/03/25/frankenbagtutorial/
På nästa uppslag hittar du Britt-Ingers svenska
tolkning av mönstret.
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Anne Ibach med hundarna Bender och Rico.

Intervju · Anne Ibach

Små restbitar blir
TEXT: BRITT-INGER JÖNSSON | FOTO: ANNE IBACH

Anne Ibach är en kviltare från Oregon
som älskar Kaffe Fassets tyger och sina
hundar. Britt-Inger Jönsson samtalade
med henne via Zoom.
Jag kom i kontakt med Anne när jag såg hennes väskor
sydda i rester i facebookgruppen ”Kaffe Fasset Collective”. Jag blev naturligtvis stormförtjust, eftersom jag både
har ett stort tyglager av Kaffe Fassets tyger och en massa
små rester. Liksom Anne sparar jag på alla rester av dessa
tyger.
Anne har inte sytt lappteknik så länge, hon började
med det för 5–6 år sedan. Med den moderna tekniken
är det så enkelt att få kontakt med folk, så Anne och jag
hade ett Zoom-möte där vi hade ett livligt samtal om vår
hobby och bland annat om vår stora förtjusning i Kaffe
Fassets design av tyger.
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Frankenbag.

”Trip around the World”, detalj.

Sea Glass Quilt.

Remskvilt.

Remskvilt av batiktyger.

Smulkvilt.

färgsprakande väskor och toppar
Eftersom Anne älskar starka färger i sina arbeten syr
hon också täcken av batiktyger.
Naturligtvis kom vi också in på Annes kärlek till sina
hundar, två border collier med namnen Bender och Rico,
som tar en stor del av Annes fritid. Det är hundar som
gillar att arbeta, och som måste få göra det för att må bra.
Populära väskor
Anne har under pandemin förutom många kvilttoppar
sytt runt tjugofem Frankenbag-väskor, där de flesta har
fått nya ägare. Namnet ”Frankenbag” har hon associerat
med Frankenstein, vilket jag kan tycka är lite långsökt
med tanke på de vackra väskorna.
Det första täcket som Anne sydde var en remskvilt av
Kaffe Fasset rester som hon hade fått av en god vän. Hon
har också sytt en färgstark remskvilt av batikrester.
De kvilttoppar som Anne har sytt under pandemin
är stora täcken, och därför kommer hon att lämna dem
till sin longarmkviltare. De är så slående färgstarka och
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inspirerande att jag här ovan vill visa några bilder på dem
också. Det är bland annat kvilttoppen ”Trip around
the World”, sydd av mängder av småbitar efter ett gratis
mönster från Bonnie Hunter (https://quiltville.blogspot.
com/2005/06/trip-around-world.html).
Smulkviltar av småbitar
När man har massor med småbitar kan man sy så kallade
smulkviltar, och sådana har Anne också sytt under pandemin. Med dem kommer vi tillbaka till Frankenbag, där
tekniken är slående lik Annes sätt att sy smulkviltar. Dessa
kvilttoppar väntar också på en tur till longarmkviltaren.
Annes senaste kvilt, som hon sytt helt utan mönster
– hon bara tittade lite på bilder för inspiration – är en så
kallad Sea Glass Quilt, en väggkvilt, som ska bli en present till en väninna som fyller jämnt.
Till sist vill jag rekommendera att ni då och då kollar på Annes blogg som inspiration. Du hittar den på
agilejack1.com, och Anne uppdaterar den ofta.
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