Med Spetskant
En föreläsning av spetsstickerskan Beatrice Olsson, om
stickning med ”extra allt”
Jag heter Beatrice Olsson och bor i den lilla
bruksorten Svaneholm i Svanskog socken i
sydvästra Värmland men jag kommer från
Karlstad där jag föddes 1974 och växte upp på
en gata där det fanns ett Tivoli.
Jag kallar mig designer på fritiden, men till
yrket är jag sedan 20 år Civilingenjör och jobbar
med produktutveckling och avancerad
hållfasthetsberäkning. Primär inriktning är mot
tryckkärlsberäkningar och jag gör bl a elastoplastiska datorsimuleringar för att studera om
en komponent håller, vid vilken belastning den
havererar eller om ett skruvförband kommer
klara att hålla tätt i drift. Det är nästan alltid
metalliska material i komponenterna så de
flesta tror att det jag jobbar med ligger väldigt
långt från min andra väldigt mjuka sida, men
det finns många gemensamma nämnare som
den kreativa processen och att kunna redogöra
för resultatet inför andra.
Stickning är min hobby, men jag har sedan 2 år tillbaka låtit min hobby ta mer utrymme än tidigare.
Just nu använder jag även en del av min arbetstid till att utveckla handarbetet och för att ha
möjlighet att tacka ja till kursverksamhet och utställningar. Jag är egenföretagare, så jag kan själv
planlägga min arbetsvecka, i alla fall oftast.
Det som ser avancerat och pilligt ut är det som tilltalar min kreativa process mest, och där de flesta
anser sig färdiga går jag ett extra varv med virknål eller stickor för att sätta min prägel. Finns det
inte plats på framsidan så gör jag något på insidan, för det måste vara fint inuti också. Fast,
egentligen gillar jag inte spetsar på vad som helst, men jag gillar verkligen att sticka spets!
På Stickfest i Väst 2018 vill jag berätta om hur jag hittade till spetsstickningens underbara värld.
Stickning som jag tycker ligger närmare konst än det praktiska vardagsbehovet. Egentligen, innerst
inne, är det nog konstnär jag är även om uttrycket till sist inte blev det jag först trodde. Livets
kringelikrokar tog mig hit utan att jag medvetet styrde hitåt.

