
 En fin höstdag i Bergslagen gav vi oss av för att besöka 
Rut Karlsson i Skinnskatteberg. Rut hade vunnit högsta 
vinsten i sommarlotteriet, block till täcket ”Kvadrater”. 
Det kändes som en hedersuppgift att personligen få över
lämna blocken eftersom vi i Slaggstenskviltarna sedan 
några år tillbaka är bekanta med Rut, då hon skänkt 
barntäcken som förmedlats vidare till ett barnhem i 
Skangal i Lettland.

Rut bjöd på kaffe med hembakat fikabröd som sma
kade förträffligt. 

43 år som textillärare
Rut är 87 år och har arbetat som textillärare i 43 år. In
tresset för lappteknik kom efter en kurs som hon deltog i 

På besök hos en färgsäker vinnare
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Övriga vinnare  
i Sommarlotteriet
Elin Rönnholm vann 
 blom-täcket.
Birgitta Fahlstedt vann ett 
 kvadrattäcke och block till  
en blom-löpare.
Majvor Blomqvist vann ett 
kvadrattäcke.

Birgitta Fahlstedt och Majvor 
 Blomqvist med sina vinster.

Vinnarna drogs vid årsmötet.
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1991 som en fortbildning inom yrket. Hon har varit med 
i Rikstäcket sedan 1999.

Rut berättade att hon även stickar en del och då fram
förallt till ”babypaket”. Tidigare har hon både vävt och 
knypplat.

Föredrar paperpiecing
Vi pratade om lappteknik och Rut berättade att hon före
drar paperpiecing, eftersom det ger bäst ”exakthet”. Vi 
fick se en mängd fantastiska lapparbeten. Ruts motto är 
att ta vara på minsta lilla tygbit. Inspiration hittar hon i 
böcker, tidningar och bilder.

Vi kunde bara konstatera, efter att vi fått se många 
fina alster, att Rut är en mångsidig, generös, ödmjuk och 
mycket färgsäker person.

Rut med vinsten från Sommarlotteriet.

Liten duk. Fritt skapande med bland annat chiffong.

Ros sydd av 1 × 1 cm stora rutor.
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