
Precis som många andra lokalgrupper hade vi i 
Nackvärmarna tråkigt under pandemin, men vi fick 
syglädje med att sy Round-Robins. En solig dag förra 
sommaren träffades vi för en härlig lunch och för att 
beundra under våren och försommaren gjorda Round- 
Robin- alster. Av dessa blev det både dukar och plädar. 

Men hur skulle hösten bli? Jo, vi kom på att vi kunde 
fortsätta ett varv till med att sy en Jul- Round-Robin. För 

enkelhetens skull skrev vi ned några regler, se faktaruta 
här bredvid.

Bland annat bestämde vi att i varje del skulle två 
förbestämda tyger finnas med. Det blev regel C.

Glada tillrop på Messenger
Vi hade startat en Messengergrupp för att ge varandra 
små glada tillrop under vägs gång, och där skickade vi 
runt förslag på olika figurer som vi skulle välja för vår 
applikation (regel E). Vi enades om en enkel tomte. 

Vi började i augusti och hade ungefär fyra veckor 
på oss mellan bytena. En del blev sända via post med-
an några som bodde närmare varandra kunde ses för 
överlämning, dock på behörigt avstånd. I december 
skickade vi bilder via Messenger på våra kviltade jul-
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En Round-Robin som lyste upp både    hösten och julen

Regler 
A) Var och en bestämmer sig för modell på sin  

jul-Round-Robin, avlång bordslöpare eller  
fyrkantig – en mer traditionell Round Robin- 
form. 

B) Efter gjort val, väljer var och en storlek på sitt 
mittblock. Detta blir utgångspunkt för nästa att 
sy på. Sy enligt följande:

Avlångt mittblock – kommande deltagare 
syr ett block lika stort som mittblocket. Nummer 
två syr på ena sidan, nummer tre syr på andra 
sidan om mittblocket och så vidare. 

Eftersom vi var fyra som var med på denna 
utmaning fick Barbro sy ett extra block på sin 
löpare för att få balans – det är också okej! 
Men ojämt antal i gruppen är alltså bäst om 
man syr löpare.

Fyrkantigt mittblock – den med mittblock bör 
ange om nästa sömmerska ska sy runt på alla 
sidor eller på en sida så att nästa som syr tar 
sidan mittemot och så vidare.

C) Två valda jultyger, ett med grön bakgrund och 
ett med röd bakgrund, ska tas med på varje del 
vi syr. Hur mycket och var på sin del bestämmer 
var och en. 

D) Var och en får skriva ned eventuella andra 
önskemål än ovan för sin egen jul-Round-Robin. 
Dessa skickas med tillsammans med mittblocket, 
och följer med hela rundan. Till exempel: "vill 
inte ha sicksack i kanter", eller "vill ha/inte ha 
viss färg eller tygmönster". 

E) En applicerad tomte sys av den sista personen 
per alster. Denne får dessutom helt bestämma 
var tomten ska sys. På eget arbete – eller någon 
 annan passande plats.

Round-Robins. Och, som alltid, är det lika kul att få 
tillbaka sin egen som att se de andras. Min egen fyrkan-
tiga låg hela julen på vårt lilla köksbord och bidrog till 
fin julstämning. 

Inspiration till kviltvänner
Hoppas detta inspirerar dig och dina kviltvänner att till 
kommande jul sy jul-Round-Robins, att pandemin håller 
sig borta och alla är ”besprutade” så att när ni alla är klara 
i december kan träffas inomhus över en lusse bulle och 
varm glögg och beskåda gjorda verk! 

Hälsningar från Nackvärmarna, 
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Välkommen till butiken eller besök min webbshop

Lapptäckstyger   |   Vadd   |   Tillbehör
Kurser   |   Sycafé   |   Konfektionstyger

Systratorpsvägen 16, Växjö
073-322 42 17   |   www.tygtrollet.se Drottninggatan 6, Katrineholm  |  0150 - 788 78  |  tygshopen.com 

Vi har symaskiner från Janome, 
Husqvarna Viking och Bernina.

TYGSHOPEN

RIKSTÄCKET NR 135 · HÖSTEN 2022 43


