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I 2019 feirer Det Europeiske Quilteforbundet (EQA) sitt 30-årsjubileum. Da vil vi fremheve et av 

de viktigste, og mest samlende, materialene medlemmer bruker for å lage sine quilter.  

EQA utfordrer quiltere i alle de 19 medlemslandene til å lage arbeider til en vandreutstilling med 

tittelen «Threads without Borders» (Tråder uten grenser).  

 

Krav til bidraget 
 

TEMA: Tråder uten grenser 

EQA skriver dette om temaet:  

«Vi lever i en tid der det politiske og økonomiske Europa står foran flere utfordringer enn noen kunne 

forutsett. EQA mener at enkle materialer, som sytråder, broderitråder eller andre liknende tråder, kan 

knytte sammen mennesker i Europa, både innenfor og på tvers av landegrenser.  

Gi en stemme til tråden, dette samlende og nødvendige materialet i quilting!  

Lag en quilt som synliggjør hvilken plass og funksjon tråden har i ditt arbeid, ditt liv, dine drømmer, ... » 

 

STØRRELSE 

Ensidig quilt, portrettformat, 80 cm bred og 120 cm høy  

 

TEKNIKK 

Bidraget skal bestå av tre lag og skal være quiltet eller permanent sammenføyd på annen måte.  

Det skal ha usynlig avslutning (dvs. vrangsydd eller hele lukkekanten på baksiden), ingen rå kanter.  

Det er ingen restriksjoner på farge.  

 

MONTERING 

Bidraget kan ikke være montert i glass og/eller ramme. 

 

OPPHENGSKANAL 

78 cm bred og 10 cm høy. Festes på baksiden, 1 cm inn fra kanten oppe og på sidene.  

 

NAVNELAPP OG ADRESSELAPP 

En navnelapp skal være montert på baksiden av bidraget, nederst i venstre hjørne sett fra baksiden.  

På navnelappen skal det stå: quilterens NAVN og quiltens TITTEL (på norsk og på engelsk). NQF kan 

være behjelpelig med rettskriving og oversettelse til engelsk. BRUK BLOKKBOKSTAVER. 

En adresselapp skal være montert på opphengskanalen (eller du kan skrive rett på kanalen).  

På adresselappen skal det stå: quilterens NAVN og fulle POSTADRESSE, inkludert NORWAY. BRUK 

BLOKKBOKSTAVER.  

Alt dette kan f.eks. skrives på med vannfast tekstiltusj eller broderes. Velg et ensfarget eller rolig stoff til 

navnelappen og opphengskanalen, som har stor kontrast til teksten.  

Navnelappen og adresselappen dekkes til med stoffbiter slik at innsender kan være anonym for juryen. 

Bruk store tråklesting så jurysekretæren kommer til om nødvendig og får dem enkelt av ved opphenging.  

 

KUN UPUBLISERTE BIDRAG 

NQF ønsker at bare quilter som ikke tidligere har deltatt i noen konkurranser, eller vært publisert 

offentlig, deltar.  

  



Påmelding, innlevering og utstilling 
 

PÅMELDINGSFRIST: 15.9.2018 

Fyll ut et registreringsskjema og send det via e-post eller post til jurysekretæren.  

Registreringsskjema finnes på nqf.no  

Du blir kontaktet med informasjon om hvor du skal levere/sende ditt bidrag.  

 

INNLEVERINGSFRIST: 15.11.2018 

Leveres/sendes til en adresse i Norge, du får nærmere beskjed når du melder deg på. 

 

UTSTILLING 

EQA planlegger å sette sammen to serier av quilter som kan vises på flere arrangement i Europa i 2019. 

Hvert land velger ut seks quilter som skal være med på disse vandreutstillingene for EQA.  

NQFs jury velger ut de seks quiltene som sendes videre til EQA innen 1.12.2018.  

 

NQF håper på stor deltagelse og ønsker å vise alle de norske bidragene på Årsmøtehelgen i 2019.  

De seks som er på reise vil vi forsøke å vise via lysbilder eller på annen måte. 

 

Spørsmål rettes til: 

Utstillingskomiteen 

utstilling@nqf.no  

v/ Ingrid Olavsdotter Nesland 

Godhaugen 17, 6522 Frei 

 

mailto:utstilling@nqf.no

