
The- och hattparty för kvinnor  
 
På fredag em den 22 februari hade Enabygdens programkommitté bjudit in till The och hattparty för kvinnor. 
Vad kunde bli av detta? Skulle det komma någon över huvud taget? Jodå, när undertecknad steg över 
tröskeln till Wallinska gården, var denna redan fylld av drygt fyrtio damer med såväl huvud- som andra 
kreationer av alla de slag. Det var verkligen en brokig men elegant skara som trängdes kring teborden, 
 
Framme i fonden fanns emellertid ett bord som också krävde uppmärksamhet. Där hade Gunnel Jansson och 
Mai-Brit Roswall från företaget Lilla hatten ställt ut åtskilliga koaffer och broscher av egen tillverkning som de 
säljer i sin ateljé i Enköping. De berättade att stommarna som regel tillverkas av bananfiber, varpå de som 
dekoration syr fast olika tygband, fjädrar, blommor m.m. som kan varieras i det oändliga. Den färdiga koaffen 
fäster man sedan i håret med hjälp av en kam eller oftare med ett diadem. Alternativt kan koaffen eller 
broschen monteras på en hatt. 
 
Det tog en bra stund innan alla fått chans att titta och prova och kanske köpa någon av de många vackra 
kreationerna. Gunnel och Mai-Brit hade fullt upp med att visa och förklara. Den som själv vill designa sin koaff 
får gärna komma med en skiss. Sedan tillverkas koaffen på beställning. 
 
Så småningom hade emellertid alla fått sitt lystmäte av skådebrödet och kunde ägna sig åt det lekamliga 
brödet. Dagens värdar Berit Bergman och Ulla Hedin bjöd till bords, där det serverades åtskilligt gott och 
hembakat från småkakor och minisemlor till goda smörgåsar samt förstås te av olika smaker. 
 
Enabygden tackar alla medverkande för det stora engagemanget som lockar till efterföljd. Nu blir det 
säkerligen fler träffar av liknande art, särskilt riktade till kvinnor som ju är i stor majoritet bland föreningens 
medlemmar. 
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