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Unga kviltare
Annika Johansson
I serien ”unga kviltare” presenterar vi idag 
Annika Johansson, som så många andra 
började sin bana med att åka till Våmhus.
Annikas textila intresse började med att hennes mamma 
hade syjunta, som det hette på den tiden. De sydde kläder 
på maskin. Så de textila generna har hon ärvt efter mam
man, som också alltid har stickat och virkat.

Annika upptäckte tidigt att det var väldigt roligt och 
inspirerande att brodera. Det har hon fortsatt med upp i 
åldern.

När hon sedan började på ekonomutbildningen, träf
fade hon en studiekamrat som övertalade henne att prova 
att åka till Våmhus. Annika blev intresserad, men ville 
inte åka ensam, så hon övertalade en annan studiekamrat 
att hänga på.

Året var då 2011 och Annika hade inte ens en egen 
symaskin, utan hon lånade en. Hennes första projekt 
någonsin var en muggmatta, och som raskt följdes av en 
nåldyna. Hon hade också sett ett mönster i en bok. Det 
mönstret ville hon gärna prova, och det blev starten på ett 
enkelsängstäcke.

Täcket blev klart och hon frihandskviltade det själv 
på en gammal Bernina, som hon fick låna.

Väl hemma igen så köpte Annika en egen symaskin, 
och som numera har utökats med ytterligare en maskin.

Hon började också gå på alla mässor och på alla Sy
festivaler. Hon måste ju skaffa material till sin nya hobby! 
Hon köpte massor med tyger till sina kommande projekt.

Hur håller du igång intresset och skapandet?
– Förutom att jag syr hemma, så är vi några sy kompisar 

som träffas i en lokal i Stuvsta några helger per år.
Annika är också medlem i lokalgruppen ”Flink i 

Handen” som träffas och syr i en lokal som ABF har.
Hon älskar att sy med starka färger, och håller därför 

på att handsy 1 ½inch hexagoner av en Jelly Roll.
Berätta något som inte alla vet om dig?
– Jag har haft simträning i samma bassäng som  Sarah 

Sjöström tränade i. Samtidigt! Och på kanten stod 
 Therese Alshammar och tittade på.

Annika gillar 
geometriska 
mönster och 
starka färger.
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