
Alla kan inte skicka vapen eller mer konkret bidra till 
krigsansträngningarna, men alla kan på sitt sätt visa att 
de tänker på Ukrainas folk.

Redan tredje krigsdagen skickar Claudia Pfeil ut en 
uppmaning: ”Jag funderar på en speciell, blågul kvilt. Nå-
got som kan symbolisera solidaritet, vänskap, fred, har-
moni, icke-aggression … vem är med mig?”

Instruktionen till vännerna över hela världen lyder 
”skicka mig block, 8 ½ inch inklusive sömsmån, blå/gula 
i alla tekniker. Jag sätter ihop det hela, kviltar och syr fär-
digt en eller flera kviltar beroende på hur många block 
jag får in. Sedan donerar jag dem till flyktingbarn från 
Ukraina”.

Den 1 mars anländer redan de första blocken. Den 
5 mars är två toppar klara och folk börjar fråga hur de kan 
hjälpa till. En snöboll har satts i rullning och det verkar 
som om inget kan stoppa den. Inom tio dagar har block 
anlänt från USA, Kanada, Italien och Frankrike. Blå 
och gul fleece har köpts in på rulle för att bli till  gosiga 

Europa befinner sig i krig och sedan den 
25 februari är världen förändrad. Med 
fasa ser vi vad som händer och viljan att 
hjälpa är stor. 
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att montera topparna.

Tusentals block
Det tar inte många dagar innan brevbäraren börjar knacka 
på för att personligen överlämna de tjocka kuvert som 
kommer i en allt stridare ström. När blocken börjar kunna 
räknas i tusental får Claudia syhjälp från hela Tyskland. 
Både affärer och privatpersoner sponsrar med tyg till bak-
sidor och kantremsor. Claudia är dock noga med att fort-
farande själv sätta ihop varenda täcke. Det är viktigt att 
helheten blir så vacker som möjligt och att varje täcke blir 
genomtänkt och speciellt. Alla som någon gång sytt ett 
lapptäcke vet att gult inte alltid är gult och att blått kom-
mer i tusentals olika schatteringar. Tjugo block behövs för 
en färdig kvilt och Claudia lägger stor omsorg vid att hitta 
block som hör ihop stilmässigt, i färg och i ton. Resultatet 
kan bli ett täcke där ett block med en koala från Australien 
kanske sitter kant i kant med en nio ruta sydd i Amster-
dam. Varje block är sytt med omtanke och en önskan om 
att kunna bidra med något litet i en förfärlig situation.

När jag talar med Claudia är runt 90 täcken klara och 
50 har hittat sina nya ägare. Just denna dag har ett stort 
paket anlänt från Montana i USA. Det innehåller inte 
mindre än 1 300 block som en dam har samlat in från 
 lokala kviltgrupper. Claudia är helt överväldigad över 

”Min studio ser ut som ett blågult fält av block och kviltar”, skriver Claudia Pfiel på facebook. Responsen på hennes uppmaning att sy 
”något som kan symbolisera solidaritet, vänskap, fred, harmoni, icke-aggression” har varit överväldigande.
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den respons hennes, från början ganska blygsamma, upp-
rop har fått. Förutom alla tusentals block har det kommit 
in färdiga toppar, färdiga kviltar, donationer och fantas-
tiska brev.

Nya överraskningar hela tiden
Jag frågar Claudia om hon nu, med tanke på alla blågula 
block som har passerat hennes händer, har sett allt. 

– Nej, svarar hon entusiastiskt. Det tar aldrig slut. Ide-
ligen kommer där något alldeles särskilt, olikt allt annat.

När ett extra originellt block kommer in tar hon det åt 
sidan. Det kan vara block som är så arbetade och speciella 

De ukrainska barnen Mariia, Artem och Sergii, med mamma och 
gudmor, väljer kviltar i Claudia Pfiels studio.

Quilttyger och trikåtyger
Besök min webbshop!

www.agnetassyhorna.se   |   Butik: Dalgatan 28, Gnesta
Öppettider onsdag-fredag 9.30-18.00

agneta.karlsson.ak1@gmail.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
+ Japanska tyger

www.nallerina.se  |  info@nallerina.se
Telefon 072-5717170

att de knappast kan kviltas med ett datorprogrammerat 
mönster. Dessa block planerar hon att göra en väggkvilt 
av som sedan ska frihandskviltas. Denna kvilt kommer så 
småningom att auktioneras ut och pengarna kommer att 
skänkas till Ukraina.

När detta skrivs är kriget inne på sitt femtiotredje 
dygn. Man önskar att det hela skulle vara över den dag 
Rikstäcket hamnar i din brevlåda. Hur det ska sluta vet 
vi inte. Men vi vet att Claudia Pfeils projekt fortsätter 
och på hennes Facebook-sida (quiltsbyclaudiapfeil) kan 
du följa hur det går. Kanske hamnar fler svenska block i 
täckena framöver?

Några av de färdiga kviltarna. Claudia har fått syhjälp från hela 
Tyskland, men är noga med att sätta ihop varje täcke själv.
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