
 
 
Nyhetsbrev nr 11 
 
Malmö 8 november 2022 
 
Hej alla medlemmar 
 
Korrekturet till vinternumret har precis kommit från redaktören till oss övriga i 
redaktionen och det är alltid så spännande för oss att se den nya tidningen. Och den 
är väldigt innehållsrik och mångsidig med bidrag från flera medlemmar som inte är 
med i redaktionen, vilket är så roligt. 
Denna gång följer det också med en mönsterbilaga, för vi vet att många av våra 
medlemmar älskar mönster. Men ni får vänta till den 5 december innan tidningen 
kommer hem till er. 
 
Nu är det dags igen med en helg för Sy tillsammans på FB nämligen 18–20 
november 2022. Det är ett tillfälle för alla medlemmar i Rikstäckets FB att samlas och 
sy på projekt som vi valt ut från tidigare utgivna Rikstäcket och några tips från nätet. 
 
Denna gång finns det några förvaringar, dukar och löpare en del julbetonade, men 
också projekt som beroende på val av tyg som också kan bli lite ”juliga”.  Där är 
också en helt förtjusande krans som är lite pillig att sy men helt klart värt arbetet om 
man har tålamod. Beskrivningen är på engelska, men det finns väldigt tydliga bilder 
på hur man gör. 
 
Vi började med Sy tillsammans aktiviteterna för att uppmuntra våra medlemmar att sy 
under pandemin, då man inte kunde träffas fysiskt och sy tillsammans.  
 
Man behöver inte vara medlem i Kviltföreningen Rikstäcket för att få tillgång till 
mönstren. Vi har lagt mönstren öppna för alla t.o.m. den 27 november 2022. Vi har 
genom våra Sy tillsammans i FB gruppen fått flera nya medlemmar i vår förening, 
vilket också är en anledning för oss att fortsätta med denna aktivitet, förutom att det 
är inspirerande för oss alla att dela med sig av sina sydda alster.  
 
Vi kommer att försöka ha två Sy tillsammans tillfällen minst två gånger om året.  
Glöm inte presentera vad ni sytt i Rikstäckets FB grupp, så har ni möjlighet att vinna 
någon liten present i lotteriet, där vi drar några småvinster efter 27 november. 
 
Ni hittar nu inlägget på hemsidan med presentation av förslag till tolv olika projekt, 
om ni klickar på bilden av den gamla symaskinen här nedan.  Ni kan också klicka på 
symaskinen som finns på hemsidans startsida. Ni behöver inte logga in för att se de 
olika förslagen, eftersom projekten är öppna för alla t.o.m. 27 november 2022. 



Därefter är det bara medlemmar i Kviltföreningen Rikstäcket som kommer åt 
beskrivningarna. 
 

 
 
 
Lycka till med sömnaden. Det kan bli svårt att välja vad man vill sy, men man kan 
alltid spara ner mönstren till kommande systunder. 
 
Hälsningar 
 
Kviltföreningen Rikstäckets styrelse  
 
genom Britt-Inger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rikstacket.se/sy-tillsammans-november-2022/

