Intervju

Ally-Marie Hårdeman
framför en Lone Star.

”Trädgårdstäcket”, en inte helt lyckad Log cabin.

En lite rimligare Log cabin, ”Solnedgång i skärgården”.

En kviltare med tradition
Efter att ha ”gått vilse” med maskinbroderi
några år återvände Ally-Marie Hårdeman
till traditionella lapptäcken.
TEXT OCH FOTO: BRITT-INGER JÖNSSON

Ally-Marie Hårdeman har varit lärare i 40 år, den längsta
tiden som lågstadielärare, men i 12 år även som textil
lärare. Ally-Marie har, som många av oss, sytt hela livet –
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både kläder till sig och sina barn och barnbarn, men hon
älskar också att sy traditionella lapptäcken.
Det första täcket som hon sydde var ett försök med
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”Klöverblommor”, Ally-Maries första frihandskviltning med longarm.

Detalj av Hunter Star-täcket. Notera de hela stjärnorna i kanten.

”Stora Grå” kombinerar Log cabin och stjärnor.

log cabin på en kurs 1979, men det blev inte riktigt en
log cabin. Täcket i vitt, ljusgrönt och rosa, som hon kal�lar ”Trädgårdstäcket”, saknar avslutningskant och är
vändsytt. Man kan nog säga att den kursen var inte helt
lyckad.

Vid den här tiden hade Kalikå i Gamla stan i Stockholm ett litet sortiment av amerikanska lapptäckstyger,
men det fanns även svenska bomullstyger av hög kvalitet
som man kunde använda sig av.
På 90-talet sydde Ally-Marie ett dubbelsängstäcke,
”Klöverblommor”, som hon frihandskviltade för första
gången på en longarm.

En revolution
Det som revolutionerade lapptäcksömnaden var rullkniven, linjalen och skärmattan. De kom till Sverige 1987–
1988, och Ally-Marie använde sig av dem när hon sydde
ett barntäcke till sin son med blocken Hidden Wells.
I samband med det vill Ally-Marie gärna framhålla en
bok som Ica-förlaget gav ut 1988 av Kirsten Vistnes och
Grete Gulliksen Moe, Lapptäcken på nytt och enkelt sätt.
Den boken kan man fortfarande hitta på Bokbörsen och
Tradera.
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Halkade in på maskinbroderi
Kviltning och lappteknik låg i träda några år, då AllyMarie halkade in på maskinbroderi, vilket sen upptog
hennes fritid. Men under en maskinbroderiträff träffade hon Åsa Holmér som fick in Ally-Marie på ”rätt”
spår, och sen har det blivit det nästan bara lappteknik
igen.
Det blev några resor till det stora landet västerut,
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Night Weave-täcket, sytt med x-blocklinjal.

Ally-Marie med Woven Ribbons-täcket.

Randigt och färgstarkt.

Triple Irish Chain innehåller ett fyrtiotal rosa tyger. Till vänster det färdiga täcket och till höger tygerna det består av.
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bland annat en år 2008 till Houston, som verkligen triggade igång lusten till kviltning och lappteknik.
Ally-Marie älskar att sy både logcabin och stjärnor.
Det stora blå Hunter Star-täcket har en omarbetad ytter
kant med hela stjärnor, vilket man inte ser i vanliga täcken med de blocken. Stora Grå, täcket som en av sönerna
äger har en kombination av stjärnor och Log cabin.
Älskar kraftiga färger
Denna färgstarka person älskar naturligtvis täcken i kraftiga färger som till exempel Woven Ribbons och Night
Weave-täcket, det senare sytt efter x-blocklinjalen.
Motsatt till detta är det ljuva Triple Irish Chain, som
innehåller ett fyrtiotal rosa tyger.
Ally-Marie har också haft flera kurser i olika tekniker,
ett exempel är kurser i Y-teknik, där det blir tredimensionella block.
Naturligtvis kan man som traditionell kviltare också
gilla handsömnad av block. Ett exempel är hexagonkvilten ”Mormors trädgård”.
Slutligen måste man som farmor till en enda tös sy en
rosa necessär till barnbarnet, som jag tror hon blev överlycklig över att få. Det blev en till farmor också.
Förutom sömnad av allehanda slag, tycker Ally-Marie
om att laga mat, baka och att umgås med vänner och med
sin stora familj.

”Mormors trädgård”, handsydd kvilttopp.

Kurs i Y-teknik.

Necessär, mönster av Pink Pony.

Symaskiner & service
Symaskinstillbehör
Quilttyger

Quilttillbehör
Mönster
Tråd

Kurser

Webshop

www.annicas-symaskiner.se

Planteringsvägen 91 • Helsingborg • 070-652 57 82 •

Quilttyger och trikåtyger
Besök min webbshop!
www.agnetassyhorna.se | Butik: Dalgatan 28, Gnesta
Öppettider onsdag-fredag 9.30-18.00
agneta.karlsson.ak@telia.com | Tel. 070 366 02 21

Quilt Nallerina
Webbutik och fysisk butik i
Spånga, Stockholm
+ Massor av motiv- och bastyger
+ Kvilttråd och sytillbehör
+ Mönster, även egen design
+ Sashiko broderier
Besök vår webshop: www.soderstygerosymaskiner.se
www.soderstyger.se
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www.nallerina.se | info@nallerina.se
Telefon 072-5717170
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