Andreia med dockorna

Andreias
docktillverkning
En höstkväll i oktober träffar RBU Stockholm Andreia Oliviera som tillverkar
dockor med lite större variation än vad andra tillverkare i Sverige gör. Andreia bor
i Ydre, söder om Tranås, men just denna helg är hon i Stockholm och vi passar på
att träffa henne.

A

ndreia föddes i Brasilien och flyttade till Sverige för
nio år sedan. När hon kom till Sverige gick hon
olika kurser i svenska och hantverk. En av hennes
första kurser var en tredagarsutbildning i docktillverkning
och det var där idén föddes att också skapa dockor med olika
funktionsvariationer, något hon insåg saknades i Sverige.
I Brasilien finns det flera tillverkare av dockor med funktionsvariation och Andreia bestämde sig för att själv börja
tillverka dessa dockor i Sverige. Hon berättar att det var
på kursen för docktillverkning som hon för första gången
använde en symaskin. Hennes mamma är frisör och köpte
många handgjorda dockor till Andreia när hon var barn.
Andreia växte upp i ett kreativt hem, men hon hade inte tidigare sytt själv. Nära mammans jobb fanns en hantverkare
som gjorde dockor och så fort det dök upp nya dockor så
gjorde hennes mamma en beställning. Och det var det som
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gjorde att Andreia uppskattade dockor, i synnerhet handgjorda sådana.

Dockorna ska spegla verkligheten och alla barn ska
känna sig inkluderade
Verksamheten som Andreia har startat heter Deias kreativitet och där säljer hon barninredning och leksaker. Själva
tillverkningen sker i Andreias hem i Ydre söder om Tranås
där hon har en ateljé. I husets källare har hon ett 100-tal
dockor i olika storlekar, färger, former och material. Ritnin-

Docka

Dockor

garna på dockorna och tillhörande klädesplagg hittar hon
på nätet eller via olika kurser som hon går. De flesta dockor
har vadd som stoppning, men hon tillverkar även dockor
för den som har allergier. Vadden kan då bytas ut mot ull.
Tanken är att materialen till dockorna ska vara så ekologiska
som möjligt. Det finns möjlighet att designa dockor utifrån
kundens önskningar och då kan det handla om vilket material som används eller vilket utseende som dockan ska ha.
Kroppen på dockorna och deras anletsdrag är sydda,
stoppningen är oftast av vadd och håret varierar i material
beroende på typ av hår, om det är lockigt eller rakt till exempel. Materialet till håret kan vara ull, syntet eller annat.
Priset per docka varierar också, men landar oftast på mellan
600 kronor och 900 kronor. Materialen i dockorna skiljer
sig beroende på typ av docka och hår samt om mottagaren
har någon form av allergi.
Dockorna görs på beställning
I dagsläget skapar Andreia dockor på beställning. Hon medverkar också på hantverksmässor och i andra sammanhang
där hon får möjlighet att visa upp dockorna. Ett exempel är
vårmarknaden på Kvarnkulla handelsträdgård och den så
kallade Konstrakan i Tranås – ett folkligt konstevenemang
längs Storgatan i Tranås. Där samlas hantverkare av olika
slag och visar upp sina alster.
Andreia har med sig ett par dockor till vårt möte och det är
fantastiskt att få se dockorna i verkligheten, det är ett riktigt
hantverk. Håret på en del av dockorna har tagit otroligt
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lång tid, och det enklaste är egentligen att sy även om det
krävs tålamod, berättar Andreia. Det kan ju variera, men
ofta tar det ungefär två dagar för Andreia att tillverka en
docka, sen kan det ju ta längre tid om hon till exempel
måste trä varje hårstrå för sig på dockan.
En av dockorna som Andreia har med sig kommer med
en rullstol, en docka har ledarhund och käpp och några
av dockorna har Down syndrom. För Andreia är det viktigt med leksaker som barnen känner igen sig själva i. Hon
vill skapa leksaker för alla barn och vill att så många som
möjligt känner sig representerade och inkluderade.
Verksamheten med docktillverkningen har Andreia haft i
ett år och det är nu alltfler som börjar få upp ögonen för
henne och hennes fina dockor. Hon tar i dagsläget emot
beställningar via sitt Facebook-konto och Instagram-konto
och berättar att hon gärna vill utöka och att jobba med
tillverkning och försäljning av dockorna på heltid.

mässor och i sammanhang där de presenterar sina böcker.
Nu när alltfler börjar få upp ögonen för Deias kreativitet så
ställer det krav på en större produktion av dockor och leksaker. I dagsläget tillverkar Andreia mindre volymer, men
nu när beställningarna ökar så kommer hon starta en hemsida för försäljning.
Andreia har hittills fått positiva reaktioner på sitt skapande
och många tycker att det är en spännande verksamhet som
verkligen behövs. Vad Andreia vet så är hon den enda dockmakaren i Sverige som skapar dockor med olika funktionsvariationer. Gå gärna in på @deias_kreativitet på Instagram och titta på alla dockor, mjukisdjur och leksaker.
TEXT: ELISE JEPPSSON
FOTO: JUREK ROSENHAGEN

RBU Stockholm fick nys om Andreia via Funkibator som
har samarbetat en hel del med Andreia via deras bokförlag.
Funkibator förlag skapar barnböcker med funkistema och
Andreia har skapat dockor utifrån böckernas karaktärer. En
av böckerna handlar om Julia vars karaktär Funkibator har
beställt av Andreia. De använder dockan Julia på olika bok-
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