
Krav til bidraget
TEMA: GJENBRUK
Temaet kan tolkes ut ifra dine egne ideer 
om gjenbruk. 

Som konkrete eksempler kan nevnes: 
Gjenbruk av tekstiler, mønstre, blokker 
og bilder, men det er mye annet som også 
kan brukes igjen. Start prosessen nå, så 
har du god tid innen påmeldingsfristen 
1.12.2020!

KLASSER
1 Tradisjonell klasse
2 Åpen klasse
3 Åpen/Tradisjonell klasse for grupper
4 Åpen klasse for mindre arbeider

I klasse 1, 2 og 4 skal hele bidraget (design, 
trykk el. annen overflatebehandling, søm 
og quilting) være gjort av en og samme 
person.

Klasse 3 er for alle bidrag laget av to 
eller flere personer. På registreringsskje-
maet må det tydelig gå fram hvem som 
har bidratt med hva.

Innsender velger selv klasse ved påmel-
ding. Hvis juryen ser at et bidrag med for-
del kan juryeres i en annen klasse kan de 
flytte quilten, forutsatt at innsenderen har 
godkjent slik flytting på registrerings- 
skjemaet.

STØRRELSER
Klasse 1, 2 og 3
Konkurransebidraget skal være innenfor 
disse størrelsene:

 P Maksimum 150 cm x 220 cm
 P Minimum 0,25 m2 som f.eks. er min.: 
– 50 cm x 50 cm
– 40 cm x 62,5 cm
– 30 cm x 83,3 cm
– 25 cm x 100 cm

Klasse 4
 P Maksimum 0,40 m2 som f.eks. er maks.: 
– 63 cm x 63 cm
– 40 cm x 100 cm
 P Minimum 0,15 m2 som f.eks. er min.: 
– 39 cm x 39 cm
– 30 cm x 50 cm

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

MONTERING
 P Alle veggtekstiler må ha standard vegg- 
oppheng, dvs. en 10 cm høy opphengs-
kanal på baksiden. 
 P Bidraget kan ikke være montert i glass 
og/eller ramme.
 P En navnelapp skal være montert på 
baksiden av bidraget, nederst i venstre 
hjørne sett fra baksiden.

På tredimensjonale bidrag settes den 
der den synes minst, f.eks. under eller 
inni.

Navnelappen dekkes til med en 
stoffbit slik at innsender kan være ano-
nym for juryen. Bruk store tråklesting 
så jurysekretæren og utstillingskomi- 
teen kommer til om nødvendig og får 
den enkelt av ved opphenging.

 P Forsiden av quilten skal ikke ha noen 
form for signatur.

KUN UPUBLISERTE BIDRAG
I NQFs konkurranser kan ikke en quilt 
som tidligere har deltatt i noen konkur-
ranser, eller vært publisert offentlig, delta. 

Premiering 
og utstilling
Det må være minst åtte bidrag i en klasse 
for at den skal bedømmes.

Ved færre bidrag kan juryen velge å gi 
1. og ev. 2. plass dersom det er et eller to 
bidrag som utmerker seg særskilt. Juryen 
deler også ut diplom for Beste hånd- 
verk. 

Planen er å vise bidragene på Norsk 
quiltetreff i mars 2021. Informasjon om 
premiebeløp, utstillingssted og -tid vil bli 
annonsert senere. 

NQF tar generelt forbehold om nok 
bidrag til konkurransen, nok påmeldte til 
treffet og sterk nok økonomi til å gjen-
nomføre bedømming og utstilling. 

PÅMELDINGSFRIST:  
1.12.2020

Registreringsskjema, betaling, innlevering 
m.m.

Alt er på vent i disse dager. NQF kom-
mer tilbake med mer informasjon om 
dette når årsmøte 2020 er holdt og nytt 
styre er valgt

«Gjenbruk»
NQFs konkurranse 2021
 Alle medlemmer inviteres til å delta.
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