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Anita Eriksson, bor vid Öresjön i Örby. Här är det lätt att bli inspirerad, man 

behöver bara titta ut på den vackra vyn över sjön. På Gotland, där jag är född, 

och där maken och jag vistas en hel del, är det också väldigt lätt att få 

inspiration. Inspirationen kommer ut i form av textila tavlor, bonader, små 

”väggsmycken” och även större lapptäcken.  

Jag kallade en tidigare utställning för ”Tanten som talar med tyger” och det 
stämmer bra med hur jag är. Det är ofta så, att tygerna talar om för mig vad 
jag skall sy av dem. Så det är bara att sätta igång och komponera och sy. När 
jag börjat på ett nytt alster så brukar det bara ”flyta på”, tygerna finns oftast i 
mitt tyglager, och skulle det fattas något så bor jag ju perfekt, mitt i Tygriket. 

Jag är självlärd och har sytt lappteknik i över 30 år. Har lärt mig en del olika 
tekniker som jag nu blandar som jag vill.  
Det har blivit många loppisbesök för mig de senaste åren, och jag har då 
samlat på mig en massa broderade dukar, löpare, bonader och tavlor. Det går 
att göra så mycket fint av dessa textiler, som för mig okända kvinnor lagt ner 
så många timmars arbete på. En del av det jag har samlat ihop har jag nu sytt 
ihop till nya alster. Det är väldigt roligt att para ihop dessa gamla broderier, 
spetsar och monogram med dagens moderna tyger. Jag går in i min egen lilla 
värld när jag håller på med detta. Jag syr och skapar för att det är så roligt, ja, 
jag kan helt enkelt inte låta bli, måste hålla på med något textilt för att må 
bra. Jag hoppas att jag kan förmedla något av denna glädje till besökarna på 
utställningen. 
Jag är en stor kattälskare, därför har jag alltid med en katt som ett litet 

”bomärke” i mina alster. 

Det känns så bra att få ställa ut på Glasets Hus, spännande också förstås. Det 

är ju alltid roligt att få feedback på det man gjort. 

 


