
Lokalgrupperna

Lokalgruppen Blockmakarna bildades 1991. Idag består 
vi av sexton aktiva medlemmar – och några av oss har 
varit med hela vägen från början.

Nu, när det gått 30 år sedan vi bildades, firade vi ge
nom att ha en utställning med våra senaste alster hos 
Norrtälje Kulturverkstad, ”Lokalen”. Utställningen på
gick 27 augusti–1 september.

Lite om oss: Vanligtvis träffas vi varannan vecka på 
tisdagskvällar, och en gång i månaden då vi har en hel 
sylördag tillsammans. Men sedan pandemins start i bör
jan på 2020 har vi bytt de fysiska träffarna mot digitala 
sådana. Vi skapade en Messengergrupp där vi kan prata 
och se varandra, så att vi inte skulle glömma bort hur vi 
alla i gruppen ser ut, ifall vi skulle träffa på varandra. Var

annan tisdag har vi kopplat upp oss klockan 18, och när 
vi har sylördag så börjar vi med digitalt fika klockan 10. 
Därefter har vi sytt och roat oss i våra egna syrum till 13, 
då vi kopplat upp oss igen till lunchprat om vad vi syr på. 
Efter det så fortsätter sylördagen på egen kammare och 
avslutas med en sista uppkoppling på eftermiddagen där 
vi rundat av dagen med lite eftersnack.

En riktig utmaning
Inför varje ”läsår” brukar vi ha en gemensam utmaning 
där förutsättningarna delas ut vid första träffen efter 
sommaruppehållet. I augusti 2020 träffades vi i Societets
parken i Norrtälje eftersom vi inte fick träffas inne i nå
gon lokal. Utmaningen delades ut och sedan skapade vi 
hemma i våra syrum, ovetandes om hur övriga i gruppen 
löste utmaningen. 

När vi sedan redovisar vid läsårets sista träff, inför 
sommaruppehållet, så är det ”lilla julafton” för oss. Det 
är mycket spännande att se vad alla har gjort efter förut
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Trettio år med Blockmakarna
Blockmakarna firade 30 år med en 
utställning på Norrtälje Kulturverkstad.
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sättningarna. Många ”ahh”, ”ohh” och ”oj vad fint” hörs 
bland oss. Som extra krydda lämnas utmaningskviltarna 
anonymt och sen har vi gissningslek på vem som gjort vil-
ken. Det är inte alltid lätt att gissa rätt.

Som alla vet så pågick pandemin även i juni 2021, 
så det blev ingen träff inomhus då heller. Men vi har en 
medlem som har tillgång till en stor carport, där vi kunde 
träffas och visa upp våra alster trots att det regnade. Så 
roligt att få ses på riktigt!

Användbar carport
Den där carporten fick vi lov att utnyttja även vid upp-
starten i augusti – pandemi och regn utmanar oss hela ti-
den! Men vi kunde ändå planera och dela ut sysslor inför 
utställningen, och så fick vi självklart en ny utmaning att 
jobba på under kommande ”läsår”. Under hösten släpptes 
restriktionerna och nu ska vi kunna träffas som vanligt 
igen. Äntligen, så efterlängtat!

På vår jubileumsutställning visade vi gemensamma 

projekt från flera år. Bland annat visade vi utmaningen 
”cirklar”, som började med att två tyger delades ut. In-
struktionerna var sedan: ”Sy vad du vill, men det ska vara 
rundlar, cirklar, övrig tolkning fritt. Lägg till vilka tyger 
du vill. Slutmått ska vara 60 × 60 cm.”

En annan utmaning var ”trianglar”. Alla fick varsin 
rostfärgad tygbit. Här var instruktionen: ”Sy vad du vill, 
färdig storlek 20 × 50 cm, stående format. Kvilten ska ha 
trianglar, minst två, av det rostfärgade tyget. Fritt att an-
vända sin fantasi, tyger, dekoration och så vidare för öv-
rigt.”

Vi ställde även ut kursresultat och annat, både stort 
och smått, som vi har suttit på våra kammare och sytt de 
senaste åren. Utställningen var i två rum och en korri-
dor. I vårt tycke väldigt fina lokaler. Under de sex dagarna 
som utställningen pågick hade vi runt 200 besökare, så vi 
är mycket nöjda. 

Ett par filmer från utställningen finns att se på Riks-
täckets Facebooksida, upplagda den 21 september.

Utmaningen ”cirklar”.

Utmaningen ”trianglar”.
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