Den fria bildväven går lite snabbare att sätta upp.
Sen kan själva vävande t ta ganska lång tid innan
jag blir nöjd med bilden. Men perioden när jag
har bestämt bildens utseende och bara ska utföra
den är egentligen den bästa tiden. Jag vet vad jag
ska göra och har inte en massa kval för hur iden
ska lösas.
Eva gör en hel del stora arbeten för offentliga
rum, bland annat till kyrkor. Ett av de senare var
en mässhake till NorrfJärdens kyrka. Tyget till den
vävde hon i ett mycket tunt och vitt, mönstrat
ylletyg

tekniken för att göra skisser, att ta hem intryck
och göra något av dem.
- Sen kan det ju hända ibland att jag lyckas bättre
med någon, så den kan visas som akvarell.
Vägen från skissen fram till en f:irdig väv kan sedan bli lång.
- Det kan handla om månader, säger Eva. Speciellt gäller det ripsväv som ju vävs i vävstol. Då
måste jag i regel försöka göra fler eftersom det är
ett väldigt jobb med att trä alla trådar som ska
vara. Jag kanske har en beställning och den gör jag
först. Sedan använder jag resten av varpen för
egna bilder. Det kan röra sig om ett halvt år som
jag har arbetena i vävstolen.

- Den skulle vara vit. Kyrkan har ju sina färger
vid olika tillf:illen. Mönstret visade jag i skisser.
Jobbet med mässhaken har jag hållit på med hela
vintern. Jag räknade totalt fel i tid, så jag fick arbeta mycket mer än vad jag beräknat. Materialet
var så tunt och jag var inte så van vid det. Mina
vanliga vävar är ju mycket grövre. Jag blev i alla
fall nöjd med resultatet även om det blev ganska
liten förtjänst. Det är inte alltid så lätt att göra en
kostnadskalkyl.
Där blev det tal om den där tiden igen, tänker jag.
Eva är medlem i Tuoddargruppen sedan tiden
hon bodde i Gällivare-Malmberget. Numera är
hon inte så aktiv på grund av avståndet. Men hon
deltar i gruppens utställningar. Hon talar varmt
om hur värdefull hon tyckte gemenskapen i gruppen var, när hon kom upp igen efter utbildningen
i Stockholm. Hon kände ett väldigt stöd av de litet
äldre och mer erfarna kollegorna. Sådant är värdefullt när man är ung och just börjat på allvar.

