
Gunilla Appelgren, medlem i Blockmakarna, är en kvil-
tare som älskar att måla med sina tyger och att skapa 
kviltar som är som vackra tavlor.

Rikstäcket har under årsmöteshelgerna visat upp ut-
maningskviltar, som våra medlemmar sytt efter givna 
teman. Flera gånger under de senaste åren har utmaning-
arna vunnits av Gunilla Appelgren från Norrtälje, som 
både vunnit första pris och blivit åskådarnas favorit.

Gunilla sydde sin första kvilt 1977, ett sängöverkast, 
av mönstret blockhusrutan, där materialet var gamla 
kläder. Kvilten 70-talsnostalgi, med den applicerade och 
broderade texten, är en exakt kopia av överkastet i mindre 

skala. Alla tyger från det nötta överkastet är med.  Gunilla 
gjorde ett uppehåll med lapptäckssömnaden under unge-
fär tio år, då det blev keramik i stället.

Ett evighetsgöra
Evighetsgörat kallar Gunilla täcket av 5 780 stycken 
1 inch-hexagoner, helt handsytt och handkviltat. Detta 
täcke, som mäter 160 cm × 200 cm, sydde Gunilla 1992–
1994. Kurstäcket är ett resultat efter flera kurser för Lil-
lemor Bergström, från 1998 och framåt. Det innehåller 
många olika tekniker. Även en liten Westie, Frida, har 
fått plats i täcket.

Ett vinnande koncept
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På Rikstäckets årsmöten har Gunilla Appelgren från Norrtälje flera gånger 
vunnit både juryns och publikens hjärtan med sina utmaningskviltar. Britt-

Inger Jönsson pratade med henne om artquilts och collage quilting.
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70-talsnostalgi, 66 × 98 cm. Gunilla med Westien Esther.

Esther, 38 × 50 cm.
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Mollie Sparkle, en manlig kviltare från USA, som 
sen flera år bor i Australien, hade under 2016–2017 
en ”quilt along” på facebook, Honey Pot Bee, där han 
 presenterade flera gratisblock i många olika tekni-
ker. Det blev ett täcke av de olika blocken, som mäter 
128 cm × 142 cm.

Artquilt är favoriten
När det gäller lappteknik är det så kallade artquilts som 
är Gunillas favoriter att skapa och sy. 

Man kan börja på olika sätt, men för Gunillas del bör-
jar det med en skiss efter en idé som dykt upp i huvudet.  
Skissen översätts sedan med tygbitar till en föreställande 
kvilt. 

Exempel på sådana kviltar är, förutom kvilten Från 
mitt fönster, som finns på omslaget av Rikstäcket 132 och 
som vann Rikstäckets utmaning 2021, också Gunillas 
kvilt Mitt vägval som vann Rikstäckets utmaning 2019.

Emely Taylor, en välkänd tygdesigner och kviltare 
från USA, är känd för en teknik som kallas collage 
quilting. Hon har inspirerat Gunilla i hennes artquilts. 
Du kan läsa mer om Emely Taylor på hennes hemsida, 
collagequilter.com.

Den förtjusande kvilten av Esther är ett väldigt fint 
exempel på collage quilt kombinerat med en fantastisk 
trådmålning. Det vet vi som kviltare att man behöver 
många olika trådar för att få fram djup i våra textila 
konstverk.

Ett annat exempel på hur man genom att använda 
olika nyanser i tygerna och sedan måla med trådar visas i 
den vackra kvilten Nattuggla, som är resultat av en kurs 
för Yvonne Kervinen.

Hunters Star på gång
Vad har då Gunilla använt tygerna till, som hon vann 
vid årsmötet i Umeå i fjol? Jo, det skall bli ett täcke med 
blocket Hunters Star. Gunilla visar ett block i vackra lila 
nyanser, och vi ser fram emot 
att få se det färdiga täcket i 
”Visa och  Berätta” i ett kom-
mande nummer av tidningen.

Det skall bli spännande 
att se vad Gunilla har sytt i 
årets utmaning, ”Alla dessa 
stjärnor”, som jag vet snart är 
klar, när jag skriver detta.

Nattuggla, 45 × 78 cm.

Honey Pot Bee, 
128 × 142 cm.

Kurstäcket, 140 × 140 cm.Evighetsgörat, 1992–94. 160 × 200 cm.

Mitt Vägval, 40 cm × 50 cm.

Hunters Star-block.
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