
Hjärtekviltarna är en ideell och obunden kamratfören-
ing med säte i Ystad. Detta var deras sjätte utställning i 
Åbergs Trädgård, och som vanligt hade de fyllt ett stort 
växthus med sina alster. Det fina ljuset lyfte verkligen 
fram alla färger i kviltarna.

När jag klev in i växthuset fastnade mina blickar ge-
nast på kvilten på kortväggen mitt emot ingången, en 
bröllopsgåva sydd av Brita Friberg. Men runt väggarna 
fanns mycket mer ögongodis att njuta av. Ett par av barn-
kviltarna hade underbara broderier som till exempel den 
med lekande möss sydd av Tina Wexö. 

Vackra väskor och tuffa hattar
Här visades flera vackra kuddar samt många väskor och 
förvaringar. Några tuffa hattar i återbrukat jeanstyg gjor-
da av Stina Grufstedt fångade också mitt intresse.

Som tur var regnade det inte, för utställningen sträck-
te sig även ut i trädgården. Bland träd och blommor vi-
sades ett antal vackra kviltar. Några av dem utgjorde 
högvinsterna i Hjärtekviltarnas lotteri. Någon högvinst 
vann jag inte, men väl ett par jättefina grytlappar. På en 
lång lina hängde massor av kassar sydda i återbrukstyger, 
även dessa lotterivinster.

Fler bilder från fin utställning
När jag nöjd styrde färden hemåt kunde jag konstatera 
att Hjärtekviltarna återigen presenterat en väldigt fin ut-
ställning. 

Fler bilder kan du se på Rikstäckets hemsida, www.
rikstacket.se. På Hjärtekviltarnas egen hemsida, 
www.hjartekviltarna.se, finns ett trevligt bildspel från 
utställningen.

Utställning

Kviltfest i trädgården
TEXT: KARIN PERSSON | FOTO: KARIN PERSSON OCH BRITT-INGER JÖNSSON

En solig dag i början av juli intog Hjärtekviltarna återigen Åbergs 
Trädgård utanför Ystad, med en jättefin utställning i vacker miljö. 
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Bröllopsgåva, Brita Friberg.

Noaks Ark, Tina Wexö (detalj).

En av de stora kviltarna som hängde i trädgården. Spännande nätteknik, Ina Vrijman.

Hattar i jeanstyg, Stina Grufstedt.

Fjärilskudde, Anna Andersson.

Näckrosdammen, privat.

Det stora växthuset i Åbergs Trädgård.

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
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