norsk quiltetreff

Norsk Quilteforbund 25 år
Innkalling til Norsk Quiltetreff 2013
(med NQFs årsmøte)
15.-17. mars 2013 på Quality Hotel & Resort Sarpsborg
Årsmøtet behandler:

Påmelding til Norsk Quiltetreff:

•
•
•
•
•
•

Bindende, skriftlig påmelding til Norsk Quiltetreff og registrering
sendes innen 10. januar 2013 via nettsiden www.nqf.no
Du kan også melde deg på via post til :
NQF v/ Britta Hohne,
Saga Terrasse 10, 4700 Vennesla
Bruk skjema på side 29 i dette bladet eller på nettsiden www.nqf.
no.

Årsmelding fra foregående forbundsår
Regnskap fra foregående kalenderår
Arbeidsplan for det nye året
Budsjettforslag
Innkomne forslag
Valg av nye styremedlemmer, varamedlemmer, og
medlemmer til valgkomiteen.

Forslag og vedtektsendringer:
Forslag til saker som ønskes fremmet på årsmøtet sendes
skriftlig innen 1. januar 2013 til:
NQF v/Elisabeth Michaelsen,
Niels Juels gate 22, 4008 Stavanger
e-post: medlem@nqf.no
Forslag til vedtektsendringer skal sendes skriftlig innen 1.
januar 2013 til styrets leder:
NQF v/Marit Sande Iversen,
Moldeliv. 48, 6413 Molde
e-post: leder@nqf.no
Sakspapirene til årsmøtet vil ligge ute på www.nqf.no fra
1. mars 2013.
Nye styremedlemmer:
Medlemmer som ønsker å påta seg verv i Nqfs styre, eller
har forslag på kandidater, må gi skriftlig melding innen 1.
januar 2013 til valgkomiteens leder:
Unn Stähr Irgens,
Biestøa 23, 4878 Grimstad
e-post: unnsi@hotmail.com

I midten av februar vil du få tilsendt bekreftelse på hvilke(t) kurs du
er kommet med på og en innbetalingsgiro. Dersom innbetalingen
ikke er inne ved fristens utløp vil evt. reservert kursplass gå videre
til andre.
På grunn av stor pågang ber vi om at all kontakt foregår skriftlig
via post eller e-post.
NB! Medlemmer som ikke er forhåndsregistrert må medbringe
gyldig medlemskort for å få adgang til selve årsmøtet. Det er ikke
anledning til å betale registreringsavgiften ved ankomst.

Priser:
Lunsj lørdag Take Away Kinamat kr. 95,Lunsjbuffet fredag og søndag
kr. 295,Quiltegryte med foredrag av Joanna Figueroa kr. 350,3 retters jubileumsmiddag lørdag kr. 395,Registrering inkl. foredrag lørdag og søndag kr. 200,Foredrag lørdag og søndag uten registrering kr. 100,- pr dag
Inngangsbillett til Norsk Quiltetreff for ikkeregistrerte kr. 150,(inkluderer ikke foredrag)
Pris på kurs står i kursovesikten.
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Sted: Sarpsborg

Fly + flybuss:
Fly til Gardemoen og Moss/Rygge er mest aktuelt.

Norsk Quiltetreff fog årsmøtet 2013 avholdes på Quality Hotell &
Resort Sarpsborg.
Hotellet ligger rett ved avkjørsel til E6, flybuss og rutebuss
stopper rett utenfor, og det er ikke lang med taxi fra Sarpsborg.
Standard hotellpriser på overnatting inkludert frokost:
Enkeltrom
kr. 1 220,-/døgn
Dobbeltrom
kr. 1 420,-/døgn
Trippelrom
kr. 1 660,-/døgn
Bestill rom på tlf +47 69 10 15 55 eller epost direkte til hotellet:
booking.sarpsborg@choice.no. Bruk referansekode Quilteforbundet.
Hotellets rom er reservert for Norsk Quiltetreff fram til midten av
februar 2013.
NB: Hotellbestillingen dekker bare overnatting og frokost. Alt
annet må bestilles via Nqf. Bruk påmeldingsskjema på nettsiden
www.nqf.no eller på s. 29 i dette bladet.

Fra Gardemoen er det flybuss F11 til Fredrikstad med
overgang og bytte på Moss/Rygge flyplass.
Fra Moss/Rygge er det flybuss F16 med timesavgang til
hotellet. Stoppet ved hotellet heter Lekvollkrysset.

Tog til Sarpsborg:
Toget stopper ved Sarpsborg stasjon. Der er det taxi eller
rutebuss til hotellet.
På dagtid er prisen på taxituren ca 150,- kr. Kveld og
helgetakstene er noe høyere.

Kart over Sarpsborg
E	
  6
Quality	
  Hotel
Tuneheimen
Sarpsborg	
  Jernbanestasjon

Sarpsborg	
  Buss-‐stasjon
E	
  6

Bergen
SymaskinsSenter

www.quiltekroken.no
Midt i sentrum ved

Strandkaiterminalen
Nettbutikk
Materialpakker
Sy- og quiltekurs
Opplæringskurs på sy- og broderimaskiner

Strandkaien 16
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Utstillinger
Nqf arrangerer flere utstillinger under Norsk Quiltetreff.
Registreringsskjema for påmelding s. 32, eller på nettsiden
www.nqf.no
1: Ekstremvær
Årets konkurranse Ekstremvær, se utlysning i Norsk
Quilteblad nr 02/12, side 7.
Det er 2 klasser: Tradisjonell klasse og Åpen klasse.
Resultatet av konkurransen blir offentliggjort på
årsmøtet. Alle innsendte bidrag vil bli stilt ut under
årsmøtehelgen.
Vi håper på stor deltagelse og gleder oss til å se hvordan
våre kreative og kunstneriske medlemmer har tolket
temaet.
OBS Ny dato for innsending til konkurransen.
Konkurranseteppene skal sendes innen 25. januar 2013
til:
NQF v/ Grete Seglsten,
Røyskattveien 9, 9017 Tromsø
2: Quilteglede gjennom 25 år.
Nqfs jubileumsutstilling i logofarger. 25 av teppene skal
etter publikums valg representere Nqf under The Festival
of Quilts 2013.
Teppene og registreringsskjema med foto skal sendes
innen 25. januar 2013 til:
NQF v/ Marwell A. Stalder,
Kvartsvn. 21, 1784 Halden
3: Transport
Konkurranse for barn og ungdom fra 5-16 år.
Se utlysningen s. 6, og på www.nqf.no
Teppet og utfylt registreringsskjema med bilde sendes
innen 25. januar 2013 til:
NQF v/ Trine Linnes,
Ingerfjellvn. 83, 1788 Berg

5: Medlemsutstilling
Det vil som vanlig være medlemsutstilling, og vi oppfordrer våre
medlemmer til å sende inn bilder av arbeider til utstillingen.
Her ønsker vi stor bredde og variasjon, både når det gjelder
format, uttrykk og teknikker.
De som blir valgt ut til utstillingen vil i god tid få beskjed om
når og hvor teppene skal sendes. Tepper som skal stilles ut må ha
en påsydd opphengskanal på baksiden. Denne må være minst 10
cm bred.
Også denne gang vil det bli delt ut en Publikumspris, basert
på stemmer fra de besøkende. Dette arbeidet blir stilt ut på
The Festival of Quilts, Birmingham i 2013, på Eqa-utstillingen
Diversity in Europe.
Påmeldingsfrist er 25. januar 2013.
Send et foto av teppet/teppene med eksakt bredde og høydemål
pr. post eller e-post sammen med en kopi av registreringsskjemaet
til:
NQF v/ Ingjerd Nomme,
Hvidstenvn 25,1396 Billingstad
6: EQA – CrossRoads
CrossRoads er Eqas vandreutstilling fra 2012. Den består av 180
paneler, 10 fra hvert land. En spennende utstilling med mange
små detaljer.
7: Kurslederutstilling
Vi ønsker også at kursledere på Nqfs kurslederliste skal få
anledning til å presentere seg og sine kurs.
Registreringsskjema sendes pr. post eller e-post innen 25.
januar 2013 til:
NQF v/ Ingjerd Nomme,
Hvidstenvn 25,1396 Billingstad
8: Styrets utfordringer
Medlemmene i styret og redaktøren har fått to utfordringer
høsten 2012. Hva ble resultatene? Se arbeidene på utstillingen.

4: Movement
Eqas utstilling i 2013 heter Movement. Norge skal
bidra med 12 triangler til denne utstillingen. Vi håper
på stor deltagelse også til denne utstillingen.
Les mer i utlysningsteksten på s. 38 i Norsk
Quilteblad nr. 3 og på www.nqf.no.
Hvilke quilter som får representere Norge under
The Festival of Quilts i 2013, bestemmes av deltakere/
besøkende under Nqfs årsmøtehelg 2013.
Trianglene og registreringsskjema med foto skal
sendes innen 25. januar 2013 til:
NQF v/ Trine Linnes,
Ingerfjellvn. 83, 1788 Berg
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Program for
Norsk Quiltetreff 2013:
Fredag 15. mars
10:00-18:00
09:30-18:00
10:00-18:30
11:00-17:00
13:00-14:30
17:00
15:30-18:00
19:00

Nqf-infodisk
Registrering
Kurs 20 – Andre Wallenborg
Kurs: 6 t
Lunsj
Forum for quiltelag
Butikkene er åpne
Quiltegryte med foredrag
av Joanna Figueroa

Lørdag 16. mars
08:00-08:55 Frokost for bloggere
08:00-09:00 Registrering
09:00-11:30 Årsmøtet
12:00-13:00 Foredrag
av Bente Vold Klausen
11:30-18.00 Nqf-infodisk
11:30-18:00 Registrering
11:30-19:00 Butikker og utstillinger
er åpne
13:00-18:30 Kurs Andre Wallenborg
13:00-14:30 Lunsj
14:00-17:00 Kurs: 3 t
14:00-18.00 Kurs: 4 t
19:30
Quiltemiddag
Trekking av lørdagslotteriet, blokklotteri og
vis og fortell.

Med forbehold om endringer.
Endelig program på www.nqf.no

Søndag 17. mars
08:00-08:55 Frokost for kursledere
08:30-14:00 Nqf infodisk og
registrering
09:00-09:45 Foredrag av
Edny Raknes Reiten
09:00-14:30 Butikker og utstillinger
er åpne
10:00-14:00 Kurs Andre Wallenborg
10:00-14:00 Kurs: 4 t
10:30-13:30 Kurs: 3 t
12:30-14:30 Lunsj
14:30
Utstillinger og butikker
stenger
14:30-15:30 Avslutning,
oppsummering og
trekking av søndagslotteri.
Utdeling av publikumspris og kunngjøring av
avstemninger.
15:30
Utstillere bes om å hente
teppene sine fra utstillingen.
16:30
Lokalene stenger.

Andre arrangement
Informasjon
Informasjonsbordet for Nqf vil være sentralt plassert i
forbindelse med utstillingen og her kan dere henvende
dere med spørsmål og kjøp av lodd og Nqf-artikler.
Vis og fortell
I forbindelse med feiringen av vårt 25 års-jubileum håper
vi mange medlemmer tar med seg noe til vis og fortell.
Det kan både være nytt og gammelt. Dette for å vise litt
av utviklingen fra 1988 da Nqf ble stiftet og frem til i
dag. Kanskje er det å tørre å vise fram noe på vis og fortell
første steg på veien til å tørre å sende inn til utstilling eller
konkurransen neste år?
Vis og fortell blir i forbindelse med jubileums middagen
lørdag kveld i eget egnet lokale.
Butikker
Vi har invitert mange butikker til å være tilstede under
årsmøtehelgen og håper på god oppslutning.
Etter 1. mars offentliggjøres listen over deltakende
butikker på www.nqf.no
Kaffeavtale
Nytt av året er at vi har fått til en kaffe/te avtale med
hotellet. For kr 200,- får du en flott termokopp med Nqfs
logo, som du kan fylle med kaffe eller te på alle hotellets
automater gjennom hele helga. NB: Det blir kun anledning
til å bruke disse koppene på hotellets kaffeautomater.
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Forum for quiltelagsrepresentanter
Fredag kl. 17:00 inviteres en representant (som NB: må være
medlem av Nqf!) fra hvert quiltelag til en uformell samling.
Saker og ønsker til dagsorden rettes til:
NQF v/ Heidi Lindseth Bolgnes
Søråsen
7540 Klæbu
e-post: hbolgnes@online.no
Frokost for bloggere
Lørdag kl. 08:00 inviteres alle quiltebloggere til en samling rundt
frokostbordet for å bli litt mer kjent og møtes ansikt til ansikt før
vi går til årsmøtet. Følg med på Nqfs webside www.nqf.no.
Frokost for kursledere
Søndag kl. 08:00 inviteres alle kursledere til en uformell samling
for å lufte tanker og ideer.
Spørsmål og ønsker til dagsorden rettes til:
NQF v/ Heidi Lindseth Bolgnes
Søråsen
7540 Klæbu
eller e-post: hbolgnes@online.no
Påmelding til forum for quiltelag, bloggere og kursledere er på
påmeldingsskjemaet på nettsiden og på s. 29.
Frokost til kursledere og bloggere som ikke bor på hotellet kan
kjøpes ved inngang til frokostsalen for kr 120,-.
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Foredrag 2013:

Sy
med silketråd
Lenes silketråd brukes til stitcheri,
knapphullsting,
hånd-og maskinquilting.
Silketråden er i 100% silke
og fåes i 60 farger.
Tråden skal være vaske og fargeekte
og leveres i spoler à 90m.

Lene`s
Silketråd

Fredag kl. 19.00

Joanna Figueroa:
Trunk Show

Med seg i bagasjen har hun mange quilts, og disse vil
hun ta fram og fortelle litt om hvordan man kan sy
dem enkelt ved hjelp av ferdigkuttede stoffbiter og
remser på rull. Temet er Precuts med hovedvekt på
Jelly Rolls.
Foredraget vil være på amerikansk.

Tenvikvn. 318
3140 NØTTERØY
tlf. 33 38 41 55 / 988 62 419
Nettbutikk:www.mamut.net/silke

Lørdag kl. 12.00

Bente Vold Klausen:
Tekstilkunstner i arbeid

Bente er tekstilkunster med allsidig erfaring innen quilting
og studio art quilting (veggtekstiler), og er redaktør for
Quiltemagasinet som kommer ut i hele Skandinavia. Hun
har holdt separatutstillinger flere steder i utlandet, juryeres
inn på vandreutstillinger og konkurranser, og holder kurs
og foredrag utenfor Norges grenser.
Foredraget tar utgangspunkt i egne arbeider og viser
prosessen fra ide til ferdig produkt.
Søndag kl. 9.00

Edny Raknes Reiten
(stipendmottaker 2012):
Quilting i samarbeid med naturen

I første omgang var det trærne som inspirerte, men med
mer tid ute i naturen oppdaget hun alt det vakre som kunne
komme til nytte i naturprosjektet. Hun har blant annet
sydd med kvister, bark, never, lav, mose, strå, tang, fjør,
skjell og stein. Hun vil vise litt ulike ting hun har prøvd, fra
ideer via prøvelapper og til ferdige produkter.
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1. Jelly Girl og Papillon
Joanna Figueroa

6 t fredag
Litt øvede
Symaskin
Kr 1 200
Materialpakke må kjøpes:
kr 600 (2 Jelly Rolls +
2 mønstre)

Joanna Figueroa er en sprudlende og hjertevarm designer
som er tilknyttet Moda i USA. Hun har sitt eget designfirma
hvor hun produserer mønstre til stoffene hun designer hos
Moda. Vi er strålende fornøyd for at hun har takket ja til
en norgestur. Joanna ønsker å ta oss inn i en verden med
fokus på ferdigkuttede stoffbiter og remser, – The Precut
World. Alle kursene hennes vil bygge på Jelly Rolls.
Hun underviser på amerikansk og teknikken med Jelly
Rolls er best egnet for symaskin
Det er valgt ut forskjellige mønstre til de forskjellige
kursene.
Alle kursdeltagerne må kjøpe materialpakke til kurset
som inneholder 1 eller 2 Jelly Rolls inkl. mønster.

3. Jelly & Jam
Joanna Figueroa

2. Jelly Stars
Joanna Figueroa

4 t lørdag
Litt øvede
Symaskin
Kr 800
Materialpakke må kjøpes:
kr 350 (1 Jelly Roll + mønster)

4. Illusionsteppe
Marit Lauve

6 t fredag
Litt øvede
Symaskin
kr 800
Mønster må kjøpes:
kr 150 (valgfri stoffpakke m/
mønster kr 850)
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4 t søndag
Litt øvede
Symaskin
Kr 800
Materialpakke må
kjøpes:
kr 350 (1 Jelly Roll +
mønster)
Søndagens kurs er mønsteret Jelly & Jam.

Dette teppet ser vanskelig ut å sy, men med litt veiledning
er det noe alle kan klare. I tillegg er det gøy å sy for det blir
et fantastisk resultat i løpet av noen timer. Teppet sys på
frysepapir i graderte stoffer som er med og gir teppet en
helt spesiell effekt. Det krever konsentrasjon mens man
holder på, men alle som har gått på kurset tidligere har gitt
gode tilbakemeldinger. Stort sett alle vil rekke å bli helt
ferdige med teppet i løpet av kurset. Teppet er designet av
Caryl Bryer Fallert. Gjør et søk på inrnett for å se flere slike
tepper.
Det vil være mulig å bestille material pakker som
inneholder stoff og mønster til 850,-. Pakkene inneholder
alle stoffene inkludert kanten rundt.
Hvis man ønsker å ha med egne stoffer, så må det
være graderte stoffer. Man trenger da ½ meter stoff av
tre forskjellige graderte stoffer samt ½ meter svart stoff +
valgfritt stoff til kanten rundt. Vi skal sy på mønsteret så
det kan bare brukes en gang, så derfor må mønster kjøpes
av kursholder til kr 150,-.
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5. Applikasjon:
ull på ull
Marit Lauve

4 t lørdag
Nybegynner/litt øvede
Håndsøm
kr 600
Materialpakke kan kjøpes:
Fra kr 350 til kr 650 ut fra hva
en velger å sy

6. Windy Ways
May Lisbeth Ringsell

4 t søndag
nybegynner/litt øvede
Symaskin/håndsøm
kr 600

7. Friendly Plastic
– smykkekurs
Barbara Lees

6 t fredag
Hobbykurs for alle
kr 1 100
Kurspris inkluderer materialer
til 12-15 smykker

8. og 9. Friendly
Plastic - smykkekurs
Barbara Lees

3,5 t lørdag eller søndag
Hobbykurs for alle
kr 900 inkl. materialer til 12-15
smykker

Dette er et kurs som passer for alle, men det er en fordel
at du liker håndsøm. Applikasjon på ull er små nette
håndarbeid uten symaskin. Vi vil sy knappehullsting og
stilkesting rundt applikasjonene. Ull rakner ikke slik som
bomullsstoffer så det er behagelig å jobbe med. Det er
ikke vanskelig hvis du kan applikere fra før, men alle vil
klare å henge med på dette. Det som er utfordringen er å
finne mønster, stoff, tråd som passer til arbeidet. Vi skal
sy en liten løper/duk. Det vil være mulighet for å kjøpe
stoffpakker hvis man er interessert i det. Den tråden som
jeg bruker til dette er Valdani, men man kan også bruke
vanlig DMC-broderigarn. Materialpakke med ull varierer fra
350 kr til 650 kr.

Winding Ways blokken er en kvadratisk blokk der noen av
delene er buede.
Satt sammen danner de buede formene større sirkler.
Blokken er enkel å sy og kan sys med få eller mange
stoffer. Med kun 2 stoffer, et lyst og et mørkt, får du et
positivt/negativt uttrykk. Bruker du mange stoffer kan du
også variere mer.
På kurset får du ferdige maler til blokken og lærer å sy
blokken både for hånd og på maskin.
Du kan starte på et arbeid, f. eks. pute, duk eller løper.
Du må regne med å sy dette ferdig hjemme. Bruk av
symaskin er valgfritt.
Barbara Lees er dansk og holdt kurs på Nordisk Quiltetreff 2012
i Ålborg i mai. Hun er ekspert på materialet Friendly Plastic og
lærer bort både teknikker og inspirasjon.
Et langt og omfattende introduksjonskurs til smykker
laget med Friendly Plastic. Dette er det mest omfattende
kurset vi tilbyr.
På kurset vil du lege med farver, former, teknikker og redskaber
sammen med plastmateriale til ca 10-15 smykker. Du vil lære
at smelte med tør og våt varme og lære følgende teknikker: lag
på lag, mosaikk, terrazzo og tredimensjonal formgivning. Du
kan for eksempel lage en brosje, knapper, øredobber, anheng.
Du får gode kunnskaper om temperaturer og plasten, hvordan
du preger plastikken, og hvordan du kan bruke en støpeform.
Armbånd er ikke et alternativ på dette kurset.
I kursprisen inngår materialer til 12-15 smykker. Lenker,
snorer og annet tilbehør selges ved siden av mot kontant betaling.
En kort introduksjonskurs til smykkene i Friendly Plastic. Her
får du demonstrert teknikker og muligheter, prøve litt og får
laget en smykke, knapper, nøkkelring eller logo. Dette er en
smakebit på hva Friendly Platic kan brukes til.
I kursprisen inngår materialer til 12-15 smykker, men kurset varer bare halvparten så lenge som kurs 7 på fredag, og en
må beregne å lage flere smykker hjemme. Føler du at du har
lyst til å lage litt mer selv, så bør du velge kurs 7. Lenker, snorer og annet tilbehør selges ved siden av mot kontant betaling.
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10. Blomsterbilder
Alice Frost

6 t fredag
Litt øvede/erfarne
Symaskin
kr 800

11. Landskapsbilder
Alice Frost

Alice Frost er en dansk tekstilkunstner.
Hun lager hovedsakelig bilder med landskap, flora eller
dyremotiv. Bildene er fritt sydd på en vanlig symaskin
og supplert med håndbroderi. De er laget i enkle
materialer som bomullsstoff, kilometervis med sytråd,
DMC-broderigarn.
I bildene bruker hun en lag-på-lag-metode hvor hun
starter bakerst i horisonten og deretter arbeider seg
framover i bildet. Underveis i prosessen velger hun blant
flere ulike syteknikker for å finne det riktige uttrykket

6 t: 3 t lørdag og 3 t søndag
Litt øvede/erfarne
Symaskin
kr 800

Engler
Det er utrolig mange oppgaver i løpet av en
årsmøtehelg. I første omgang er det tepper
som skal passes på og lodder som skal
selges, men også småoppgaver som dukker
opp der og da.
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Dersom du vet at du kommer til å ha et par timer til
overs, og kan tenke deg å være med og ta i et tak, ber vi
deg om å krysse av på påmeldingskupongen. Erkeengelen
tar kontakt med deg når årsmøtehelga nærmer seg for å
avtale et tidspunkt og en aktuell oppgave.
PS. Både Kursengler og Quilteengler får Nqfs
englepin, ny farge i år også.
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12. Veggteppe del 1
Anne Solberg

6 t fredag
Nybegynnere/litt øvede
Håndsøm, valgfritt symaskin
Kr. 800
(modulkurs m prisavslag ved
kjøp av del 2 og/eller 3)

13. Veggteppe del 2
Anne Solberg

4 t lørdag
Nybegynnere/litt øvede
Håndsøm, valgfritt symaskin
kr 600
(modulkurs m prisavslag ved
kjøp av del 1 og/eller 3)

14. Veggteppe del 3
Anne Solberg
Kurs 12, 13 og 14 kan tas
enkeltvis eller flere i den
kombinasjon en ønsker.
Tar du to moduler får du
rabatt en på kr 200. Tar
du alle tre modulene får
du en rabatt på kr 500.

4 t søndag
Nybegynnere/litt øvede
Håndsøm, valgfritt symaskin
kr 600
(modulkurs m prisavslag ved
kjøp av del 1 og/eller 2)

Anne Solberg har laget et nytt mønster til et flott veggteppe:
Villrosa og familien hennes. Dette mønsteret er ikke i salg før
jubileumstreffet. Kurset går hele helgen. Du kan selv velge
om du vil delta på en modul eller flere moduler.
Introduksjon av Villrosa og familien hennes.
I familien er det mange personligheter. Her er tvillingene
Pendulina og Canina, og begge to krever sin mor. Her er
Hugonis, en riktig barsking, og Moyesii som er på besøk fra
Kina. De andre får du bli kjent med på kurset.
Fredag går med til å bestemme seg for hvem av
personlighetene du vil ha med hjem, lære broderi-teknikker
og komme i gang med teppet.

Kort introduksjon av Villrosa og familien hennes for nye
kursdeltagere. Komplimenterende applikasjoner til
veggteppet, med familiens medlemmer og hvor de bor.
Du kan selv velge om du vil bruke symaskin til applikasjon
eller gjøre dette for hånd.

Kort introduksjon av Villrosa og familien hennes. For å
lage et tredimensjonalt teppe er det mange morsomme
teknikker som kan brukes, og søndagen brukes til å leke
med ulike materialer og teknikker.
Du kan selv velge om du vil bruke symaskin eller gjøre
dette for hånd.
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15. Innføring i
stingsetting av
quiltebroderi
Marit F. Johannessen

6 t fredag
Ikke symaskin
Litt øvet i en type
broderiprogram fra før
Kan ta med pc m/installert
programvare
Kurshefte kan kjøpes:
Kr. 50

16. Uglevakt

Edny Raknes Reiten
4 t lørdag
Litt øvede
Symaskin
kr 600
(kr 1 000 ved kjøp av både kurs
16 og 17)

17. Hjem kjære hjem
Edny Raknes Reiten

4 t søndag
Litt øvede
Symaskin
kr 600
(kr 1 000 ved kjøp av både kurs
16 og 17)
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På dette kurset vil du lære å stingsette broderier av typen
quiltebroderi.
Ulike typer broderier bør stingsettes på sin måte. Her
skal vi fokusere på hva som er viktig for å få et bra resultat
når vi ønsker å lage quiltemotiver for broderiramma. Det
blir viktig å se på valg av sting, stinglengder, tråd, nåler,
stabilisering, materialer osv. Du vil også få lære litt om
hvordan trapunto-quilting kan trekkes inn i stingsettingen.
3D-effekten dette gir når du broderer ut designet på riktig
måte, er virkelig spennende.
Demonstrasjonen vil i hovedsak være basert på
programmet 5D QuiltDesign Creator, sannsynligvis litt i
kombinasjon med 5D Embroidery Extra. Imidlertid er dette
et broderi som kan lages i de aller fleste broderprogrammer
og mye av gjennomgangen vil ha overføringsverdi til disse.
Kursleder kan hjelpe til med tilsvarende stingsetting i både
5D Design Creator som brukes mest for Husqvarna Viking
og Pfaff, og Janome Digitizer for Janome.
Kursheftet vil imidlertid være basert på de to førstnevnte
programmene. Ta med pc hvis du vil, med installert
programvare. Det gis ikke opplæring i programvaren. All
praktisk brodering gjennomgås ved å se på modeller og ved
demonstrasjon. Opplys i merknadsfeltet ved påmelding
hvilken software du har.
Kurshefte (trykt i farger) kan kjøpes på kurset for kr. 50.
Edny Raknes Reiten er mottaker av Nqf´s stipend 2012.
Her kan du lære å sy tre av ekte kvister. Vi skal også
kose oss med å lage detaljer og effekter ved bruk av ulike
garn- og stoffkvaliteter, og være kreative med symaskinen.
Vi bruker både applikasjon og frihåndsquilting. Det er
en fordel å være litt kjent med stoppefoten. Jeg sender
detaljert informasjon til deltakerne i god tid før kurset, og
tar med ulike ting dere kan ha behov for.

Det er mye fra naturen som kan brukes i syingen. Her er
det brukt never til møne og små pinner til gjerde. Du får
også lære å sy små busker og vekster av bl.a. garn. Vi bruker
applikasjonsteknikker og stoppefoten. Jeg lager mønster
til mine modeller, og sender detaljert informasjon til deltakerne i god tid før kurset. I tillegg tar jeg med ulike ting
dere kan bruke.
Kurs 16 og 17 kan tas hver for seg eller samlet. Tar
du begge kursene blir prisen kr 1 000.
Teknikkene er forskjellige, men bildene passer
likevel sammen. Du kan velge å bruke mine mønstre
eller utfordre egen kreativitet under veiledning.

norsk Quiltetreff

18. Lazy Angle

Ann Kanstad Johansen/
AnnAKa
6 t fredag
Nybegynnere/litt øvede
Symaskin
kr 800
Kan kjøpe linjal på kurset

19. Dagen er din

Ann Kanstad Johansen/
AnnAKa
6 t: 3 t lørdag + 3 t søndag
Passer for alle
Håndsøm
kr 800

Lazy Angle er en linjal med utrolig mange muligheter, og
den er enkel i bruk når man kjenner grunnprinsippene.
På kurset syr vi noen av blokkene som kan lages ved
hjelp av Lazy Angle.
Dine kursblokker kan være starten til tepper, løpere,
duker, brikker eller vesker.
For de som liker blokker og lek med farger er dette
kurset midt i blinken.
Linjalen fås kjøpt på kurset.

Håndapplikasjon med frysepapir kombinert med broderi
(stichery).
Håndapplikasjon kan gjøres på mange måter. Her
bruker vi frysepapir til applikasjonsteknikken, men prater
også om andre alternativer. Har du lyst til å lære denne
teknikken er kurset noe for deg.
Vi nyter dagen, syr for hånd og koser oss sammen.
Kurset passer for alle

Kurset varer over tre dager:
Fredag 10:00-18.30 – 7,5 t + lunsjpause
Lørdag 13:00-18:30 – 4,5 t - lunsj må spises før kursstart
Søndag 10:00-14:00 – 4 t - lunsj må tas etter kursslutt
Lunsj er ikke inkludert i pris på noen av dagene, men
deltagerne vil få ½ t på fredag så de kan spise sin egen lunsj.
På lørdag må deltagerne spise lunsj før kurset starter, og på
søndag etter at kurset er slutt. Hotellets lunsj på søndag er
fram til kl. 14:30.

20. Reiseveske/
reisebag
André Wallenborg

16 t
Øvede/erfarne
Symaskin
kr 1 600
Materialpakke må kjøpes:
kr 750

På kurset lager vi en bag som ferdig vil ha bredde 40 cm,
dybde 20 cm og høyde ca 30 cm med skulderhank. Det vil
bli undervist i smarte sømtekniske løsninger som gjør at
man kan lage en god, solid og proff bag på en kjapp måte.
Kursdeltagerne må ha en god symaskin og kjenne den
godt, m.a.o. ha sydd en del på den og være godt øvet.
Alle må ha med et eget stoff med høyde 80 cm og bredde
160 cm eller høyde 140 cm og bredde 90 cm. Her anbefales
et stødig gardinstoff med ikke for stor rapport. Velger du
et tynt stoff så ta med vlieselin/solidot som ikke blir stiv,
men stødig når den strykes på (prøv det ut før du kommer).
Alle må kjøpe materialpakken til kr 750 som inneholder
alt det andre til vesken.
Ta med skjæreutstyr og aller helst cm-linjal.
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21. og 22. Steinstoff
og helleristninger:
trykk og maling
Kirsti Hovland

4 t lørdag eller 4 t søndag
Nybegynnere/øvede
kr 600

23. Restekassesamba:
del 1 i
quilt as you go
Julie Kvamme

4 t lørdag
Nybegynnere/litt øvede
Symaskin
kr 600
(kr 1 000 ved kjøp av både
del 1 og 2)

24. Quilt as you go:
del 2 i
quilt as you go
(montering)
Julie Kvamme

4 t søndag
Nybegynnere/litt øvede
Symaskin
kr 600
(kr 1 000 ved kjøp av både
del 1 og 2)

Kurset er et rent malekurs. Med enkle male- og trykke
teknikker, silkemaling og vanlig tekstilmaling kan hvitt
stoff forvandles til steiner. I tillegg ser vi på hvordan man
kan lage helleristninger på steinene.

Et kurs med dypdykk i resteposene. Teknikken går ut på
å sy og quilte i samme operasjon (modul 1), og deretter sy
blokkene sammen i en quilt-as-you-go-teknikk (modul 2).
Dette gjør at en kan sy både små og store tepper uten for
mye strev. En kan bruke rester til bakstykket så det også
blir et lappeteppe. Hvor stort teppet blir, kommer an på
antallet blokker du rekker/orker å sy. Kurset egner seg
både for nybegynnere og for dem som har sydd en stund
fordi teknikken er enkel. Istedenfor rester kan teppet også
godt sys av remser og/eller Jelly Rolls (disse lekre rullene
med remser av stoff i mange farger).

Lær å sy sammen ferdige quiltede blokker til et større
arbeid. Kurset er tenkt som et påbygningskurs for kurs 23:
Restekassesamba. Kurset kan tas alene om en bare ønsker
å lære Quilt-as-you-go-metoden. Teknikken gjør det mulig å
sy og quilte store tepper uten å streve med store arbeider i
en liten symaskin. Veldig rygg/nakkevennlig.

Kurs 22 og 23 kan tas hver for seg eller samlet. Tar
du begge kursene blir prisen kr 1 000.

26

Norsk Quilteblad nr. 4-2012

norsk Quiltetreff

25. Opprydding på
syrommet.
Helle Løvenskiold

6 t fredag
Passer for alle
Hobbykurs
kr 800
Spesialkrok og mønster må
kjøpes:
kr 140

26. Hexie Caddy:
Nålepute med nokke
attåt
Helle Løvenskiold

8 t: 4 t lørdag + 4 t søndag
Passer for alle
Håndsøm
kr 1 000
Materialpakke med
spesialpapp må kjøpes:
kr 70

27. Smått, nyttig og
koselig
Magda Imregh

4 t søndag
Passer for alle
Håndsøm
kr 600
Materialpakke må kjøpes:
kr 50

Vi lager filleryer av gamle stoff, og stygge stoff blir flotte
ting.
Det er mange som må innrømme at de har en
stoffsamling hjemme hvor noen stoff har blitt mindre
tiltrekkende enn de opprinnelig var. Problemet er at det
å kaste stoff er helligbrøde. Hekling/knytting med disse
stoffene, derimot, det løser saken.
Vi river opp stoffer i strimler og hekler/knyter dem
sammen til filleryer og matter. Rett nok er det ikke ekte
hekling eller ekte knyting, men det ligner litt når produktet
er ferdig. Man benytter en form for heklenål, men ikke en
tradisjonell en. Resultatet kan brukes til gaver, på hytta,
foran sengen, til spisebrikker og mye annet.
Mønster og heklenål kommer i tillegg til kursprisen.

Penny’s Hands har designet en helt fantastisk nålepute
som også rommer de tingene vi bruker ofte når vi syr:
saks, skjærekniv, blyant m.m. Den er sekskantet og litt
oval i kantene med stødig bunn og med åpning øverst.
Den er praktisk, brukervennlig og rett og slett bare helt
kjempenyttig. Med andre ord: den er mer enn et Kinder
Egg.
Hexie Caddy består av et utvalg nydelige stoffer som du
velger selv. Her syr vi for hånd over papp og stapper til slutt
med stappevatt. Nåleputen er helt unik, kommer alltid til å
være ved din side og tar seg godt ut. Deltagerne må kjøpe
materialpakke med papp, men velger stoff selv.

Sy minifigurer av ullfilt, et deilig materiale som er lett å
arbeide med. Du kan velge mellom 16 modeller, sy en eller
flere under kurset. Du får mønster og arbeidsbeskrivelse
til alle modellene: kattepus, hund, fugler, bamse, lille lam,
ryggsekk, minipung, engler, votter, sokker, bil, prinsesse
og noen til.
Figurene kan brukes som smågaver, de er lette å sende
i et brev. De er fine maskotter til små og store. Hva med
en uro i barneværelset? Koselige til julekalenderen. I de
fleste kan du putte små gaver, nåler, fingerbøl, godteri,
pengeseddel, magnet til kjøleskapet m.m.
Rikelig materialpakke til alle modellene kr. 50.
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Barn + symaskin = gøy
Sidetall – ca 70
Pris kr 200,- + porto
Medlemmer i NH og NQF får 10% rabatt, ved å oppgi sitt
medlemsnr.
Boka kan nå bestilles hos:
Norges Husflidslag på E-post: post@husflid.no
Se i vår nettbutikk www.husflid.no
eller bestill på tlf 22 00 87 00.

28. Barn + symaskin
= gøy
Tullemor Møller

Nybegynnere (barn)
Maskinsøm: får låne maskin
4 t lørdag
kr 300
Materialer er med i prisen

29. Barn + symaskin
= gøy
Tullemor Møller

Nybegynnere (barn)
Håndsøm
4 t søndag
kr 300
Materialer er med i prisen

Med utgangspunkt i boken Barn + symaskin = gøy skal vi leke
oss med firkanter. Vi skal skjære og sy på symaskin. Her er
det mange muligheter. Firkantene kan for eksempel bli til
pute, grytekluter, duk, veske med mer. Eller begynnelsen
på et teppe. Vi finner ut av hva du har lyst til å sy på kurset.
Det er fint om barna har tatt symaskinsertifikatet (se
s. 54) før de kommer, men det er ikke en betingelse.
Kursprisen inneholder materialer og gratis lån av
symaskiner.
Vi skal inn i håndsømmens verden, leke oss med papp,
stoffer, nål og tråd, og lære å sette sammen bitene. Dette er
nesten som et puslespill der resultatet skal bli en blomst.
Blomsten kan vi sy på en genser, olabuksen, på vesken eller
noe annet, for mulighetene er mange.
Kursprisen inneholder materialer til å sy over papp.

Blokklotteriet
Vi har valgt Hjertelig som tema til årets blokklotteri. Vi
ønsker hjerter i alle fasonger og i valgfri teknikk. Størrelse
25 x 25 cm. Se ideer på hjerte med papirsøm, s. 38-4/12.
Ta med blokkene du har sydd og lever dem inn ved informasjonsbordet. Du kan vinne blokker nok til et helt teppe
og få et flott minne fra årsmøtehelga.
En blokk tilsvarer et lodd, og maks 5 blokker pr. person.
Husk å merke hver blokk med navnet ditt på baksiden.
Frist for innlevering av blokkene er kl. 14:00 lørdag.
Vinnere av tidligere blokklotteri oppfordres til å vise fram
ferdige tepper under vis og fortell.
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Stoff og utstyr til lappeteknikk.
Verken 153, 2270 Flisa.
Tlf: 950 11 787.
ingema@online.no
www.ingema.no

