
Resa till Rom och Biella med World Federation of 
Master Tailors september 2022 

 
Jag blev tillsammans med resten av styrelsen i World Federation of Master 
Tailors inbjuden till Rom, till eventet Stile Sartoriale 2022, av den italienska 
motsvarigheten till skrädderiförbundet, Accademia Nazionale dei Sartori. 
 
Där presenterade vi vårt arbete med federationen inför nästa års 
världsskräddarkongress i Biella och visade upp den nya loggan som vi har 
tagit fram. 

 
 
Eventet bjöd på föreläsningar och diskussioner om skrädderiets bevarande 
och utbildningsmöjligheter. Digitala kanaler och hjälpmedel pratades det 
också om. 



  
Eventet avslutades med en stor modevisning på Piazza del Campidoglio i 
centrum av Rom, där många skräddare visade upp fantastiska kreationer, 
sponsrade med tyger från leverantörer som Loro Piana, Dormeil, Scabal, 
Zegna mfl. Efter det bjöds vi på en galamiddag på terassen, med utsikt över 
Rom 

  
Dagen efter reste styrelsen till Milano och sedan vidare till Biella. 



 
Världsskräddarkongressen är planerad att hållas i Biella 31 juli till 6 augusti 
2023. Syftet med resan var att träffa representanter från kommunen i 
Biella, turistansvariga, och besöka olika museer, eventlokaler, hotell och 
restauranger för att se vad staden har att erbjuda. Vi planerar ett event för 
400 deltagare och det innebär att vi behöver dela upp oss på flera hotell, 
vandrarhem och bed and breakfast. 

 
 
Själva kongressen planeras att hållas på ett universitet, Citta Studi, där det 
finns en stor aula och många klassrum för workshops mm. 
 

   
Vi är ännu i planeringsstadiet och inget är spikat ännu, men resan bjöd på 
många möjligheter både när det kommer till boende och turistsevärdheter. 



 
Efter två intensiva dagar satte vi oss ner och la upp en plan med 
representanterna från Biella.  
 
Vi har varit i kontakt med tygleverantörer som har sina fabriker i och 
utanför Biella, som kommer att vara med och sponsra kongressen så priset 
inte blir så högt.  

  
Vi har även kontakt med mellanläggsleverantörer och andra företag som 
gärna vill vara med på kongressen. 



 
På vägen tillbaka från Biella till Rom, passerade jag Milano och passade på 
att besöka en skräddare, Paolo Lentini, som har en skola där, Atelier Forbici 
dóro. Paolo syr väldigt hantverksmässigt, mycket handsömnad och många 
moment. Han tar emot elever från hela världen som kommer dit för att lära 
sig det italienska skrädderiet. När jag var på besök så hade hans bok om 
skrädderi precis kommit ut i bokhandeln. Den heter Sartoria artigianale, 
och visar och berättar utförligt om det skräddade hantverket bakom olika 
plagg, jag rekommenderar den verkligen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det jag uppskattar mest med mitt arbete med federationen är alla möten 
med likasinnade, det spelar ingen roll var vi bor och är verksamma, 
passionen för vårt yrke är lika stor oavsett. Det var så kul att träffa alla igen 
efter år av möten via en skärm. 

 
Nu fortsätter vårt arbete med kongressen i Biella 2023, jag tror att det 
kommer att bli en fantastisk upplevelse och hoppas på att se många av er 
där! 
 
Camilla Karlsson 
 
Director World Federation of Master Tailors 
 
 
 
 


