
Krönika

”Man 
hamnar i 
en bubbla 
där hela ens 
värld består 
av mönster, 
sömnad och 
sprättning.”
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Ja, det frågar jag mig varje gång som hela 
mitt hallgolv är fullt med kassar,  korgar 
och symaskiner och jag ska iväg på sy-

läger. Allt som behövs för helgen ska packas 
ner och stuvas in i bilen. I mitt fall är det 
tyger, vadd, mönster, sybehör, lampa, grendosa 
och minst en symaskin. Ibland åker jag och 
syr kläder. Då kan det bli upp till tre (!) sy-
maskiner. Dessutom behövs ofta luftmadrass, 
täcke och kudde, handduk och kläder. Helst 
även lite vin. Det är ett evinnerligt kånkande 
på alla dessa ting. Först ska de in i bilen, vilket 
kan vara en utmaning i sig, och sen ska de 
några biltimmar senare packas upp igen. Väl 
framme får man en syplats vid ett bord och 
kan börja installera sig. Lampa, maskin, pedal 
och allt som behövs för en helgs sömnad. 

DET ÄR BÅDE MER PRAKTISKT och mer oprak-
tiskt att sy där än att sy hemma. Fördelen är 
de stora klippborden och att det alltid finns 
någon att fråga om hjälp. Nackdelen att man 
garanterat har glömt något ... Förhoppningsvis 
är det då en annan deltagare som tagit med 
sig just den färgen på tråd eller just ett sådant 
blixtlås som jag behöver. Ett sy-läger är ingen 
kurs utan ett sätt att sy tillsammans och träffa 
andra sy-nördar och man hamnar i en bubbla 
där hela ens värld består av mönster, sömnad 
och sprättning. Världen utanför når inte 
riktigt in dit.

Samtalen rör sig mellan stort och smått. 
Vad har du för maskin? Har du en sån där söm 
som – du vet – fram fram sida? Åhh, är den 
luftträdd? Har du någon gång sytt i velour? 
Är inte det knepigt med riktning och så? 
 Undrar om man kan sy lapptäcken av jersey? 
Jag planerar att slakta några gamla jeans, visst 
behöver man en speciell nål då? I våras var jag 
på tygmarknad i Berlin och fyndade…

Färdiga alster  hänger man upp så att andra 
kan inspireras och det är verkligen roligt att 

se vad andra har åstadkommit. Ibland har 
jag avslutat ett arbete och inte varit nöjd – då 
har det fått krypa ner i tygpåsen igen utan att 
visas upp. Jag misstänker att det inte bara är 
jag som gjort så. Det som är upphängt är alltid 
väldigt fint, och inte kan väl alla andra lyckas 
med alla sina projekt?

OFTA SOVER MAN ÖVER. Då kan man få en 
säng i en annan byggnad eller i ett annat rum 
men det kan också vara medhavd luftmadrass 
i samma sal som man syr. Då gäller det att 
kunna koppla av med öronproppar och sov-
mask om man inte tillhör nattgänget som kan 
sy fram till småtimmarna.

Att sy är en ensamhobby och det är så 
värde fullt att träffa likasinnade och få befinna 
sig i sybubblan. Efteråt är jag glad och trött 
och uppfylld av nya kunskaper och bekantska-
per. Jag är också väldigt inspirerad att fortsätta 
sy när jag kommer hem men först ska jag 
packa bilen, köra hem, lasta in allt i hallen och 
sen få tillbaka allt på plats igen. Det tar ett par 
timmar, men värdet av att få gå in i sy bubblan 

gör att ensam - 
hobbyn har fått  
ett  sammanhang.

Sy-läger 
– varför då?
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