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ÅRSMØTE LØRDAG  
KL. 09.00–11.00
Norsk Quilteforbund (NQF) avholder 
årsmøte lørdag formiddag. Alle medlem-
mer oppfordres til å delta. Det er åpent 
for deg som har betalt kontingent for 
2022. 

Registrerer du deg på treffet, ber vi deg 
om også å melde deg på årsmøtet samme 
sted.

Vil du bare delta på selve årsmøtet, sen-

der du en e-post til leder@nqf.no om det. 
Slik sikrer vi nok plasser og slipper 

kontroll av kontingent ved inngangen. 

OPPDATERT INFORMASJON
I denne elektroniske invitasjonen finner 
du informasjon om alt som var klart pr. 
10. september 2021. 

Oppdateringer, presiseringer og even-
tuelle endringer legges ut på www.nqf.no 
fortløpende. 

Vi sender også informasjon via e-post 
fra StyreWeb. Vi bruker den e-postadres-
sen du oppgir ved påmelding.

E-post fra StyreWeb kan du lese i 
GNIST, vår medlemsapp. Der kan du for 
eksempel se materiallister til kurs du har 
kommet med på. Da kan du ha listen på 
mobilen når du skal handle inn det du 
trenger. 

I GNIST legges også QR-koden for 
din bestilling.

invitasjon
NORSK QUILTETREFF 2022

 

Norsk quiltetreff 2022
– en helg fylt med søm og glede! 
Fredag 25. til søndag 27. mars Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen

Velkommen til Norsk quiltetreff 2022! For 34. gang inviterer 
Norsk Quilteforbund til treff med årsmøte. Vi ønsker både med- 
lemmer og dere som ikke er medlemmer velkommen. Vi håper  
det blir både inspirerende og lærerikt.
Vi tilbyr flere foredrag og kurs, utstilling og mange butikker  
under samme tak. Vi organiserer et eget syrom og er sikre på  
at det blir mye hyggelig sosialt samvær. 
Thon Hotel Oslo Airport tilbyr overnatting, god god mat  
og service i trivelige lokaler.

Smittevern
Vårt mål er et trygt og trivelig treff 
for alle. Vi tar våre medlemmers 
helse på alvor. Både NQF og 
hotellet vil følge myndighetenes  
råd og pålegg når det gjelder 
smittevern. 

NQF tar forbehold om endringer  
i arrangementet som følge av 
endrede smittevernregler eller  
andre pålegg fra myndighetene. 

Vi er kjent med at masseutsendte 
e-poster fra StyreWeb noen 
ganger kan gå i spamfilter hos 
mottaker. Sjekk søppelkassen/
spamfilteret i e-postsystemet  
ditt med jevne mellomrom.

NQF godtar ledsagerbevis
Deltagere med funksjonsnedsettelse 
som løser ordinær billett, kan ha 
med en nødvendig ledsager uten 
ekstra kostnad. Ledsagerbevis  
må forevises.

http://www.nqf.no
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Påmelding/ 
bestilling
Tirsdag 5. oktober 2021 åpner elektro-
nisk påmelding for NQFs medlemmer. 
En lenke til påmeldingen legges på nqf.no 
og på NQFs side på Facebook. Kursene 
kan fylles opp raskt, vær tidlig ute. 

Tirsdag 26. oktober 2021 heves prisene 
og påmeldingen åpnes også for dem som 
ikke er medlemmer.

Den elektroniske påmeldingen er bygd 
opp som en nettbutikk der du velger det 
du ønsker å delta på. Når noe er fullteg-
net blir det markert som utsolgt. 

Du betaler med kort og får tilsendt 
kvittering på oppgitt e-postadresse auto-
matisk. Kvitteringen viser alt du har 
betalt for, og hvilke kurs/foredrag du har 
kommet med på. Kontroller kvitteringen 
nøye med en gang du får den. 

Treffbillett koster 300 kr ved påmel-
ding før 26. oktober 2021 og 400 kr etter. 

Du får tilgang til utstilling, syrom, quil-
telagsforum, butikker og kaffe/te. 

Kortavgiften på 50 kr dekker en del av 
det NQF betaler for å kunne tilby en slik 
betalingsløsning. 

Ved påmelding får du en kvittering 
med en QR-kode som gir adgang til de 
kurs og foredrag du er påmeldt. 

Ved ankomst får du også et armbånd i 
NQFs registreringsdisk. Det gir adgang 
til utstillinger, butikker, syrom og målti-
der. Armbåndet må du bære til arrange-
mentet er over.

PÅMELDING ER BINDENDE
Din påmelding er bindende, intet refun-
deres ved forfall. Du må selv ev. bruke for-
sikringen i ditt betalingskort eller egen 
reiseforsikring.

NQF tar forbehold om nok påmeldte 
slik at vi kan gjennomføre arrangementet 
på en god måte, økonomisk sett. 

Innen 10. november tar vi stilling til 
om det er nok påmeldte til å gjennomføre 
arrangementet. 

invitasjon
NORSK QUILTETREFF 2022
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Overnatting og måltider
Reservering og betaling av overnatting og 
måltider gjøres også via NQFs elektro-
niske påmelding. NQF har forhandlet 
fram to døgnpakker med fullpensjon. Du 
kan kjøpe en eller begge ved påmelding. 

NB! Før du bestiller dobbeltrom må 
du avtale hvem du skal bo sammen med. 

DØGNPAKKE A
FREDAG: middag, overnatting
LØRDAG: frokost, lunsj
Kr 1750 pr. person pr. døgn i enkeltrom 
med fullpensjon
Kr 1550 pr. person pr. døgn i dobbeltrom 
med fullpensjon

DØGNPAKKE B
LØRDAG: treretters middag, overnatting
SØNDAG: frokost, lunsj
Kr 1750 pr. person pr. døgn i enkeltrom 
med fullpensjon
Kr 1550 pr. person pr. døgn i dobbelt- 
rom med fullpensjon

DAGSBESØK
Du får tilgang til utstillinger, syrom, quil-
telagsforum, butikker og kaffe/te. 

Dagsbilletten gjelder for hele helgen, 
innenfor de gitte tidsrom og koster 300 kr 
for medlemmer og 400 kr for andre.

Dagsbesøkende kan også kjøpe restbil-
letter til foredrag og kurs i NQF-disken. 

Dagsbesøkende er velkommen på disse 
tidene. 
 P Fredag kl. 15.00–18.30
 P Lørdag kl. 12.00–18.00
 P Søndag kl. 09.00–15.30

TRANSPORT
Hotellet ligger kun 10 minutter med 
buss/bil fra Oslo Lufthavn. Det går rute-
buss fra flyplassen. Bussholdeplassen 
«Gardermoen Næringspark» ligger 50 m 
fra hotellet. Hotellet har parkering mot 
avgift. Se ruter.no og nettsiden til hotellet 
for mer informasjon. 

Thon Hotel Oslo Airport
Balder Allé 2
2060 Gardermoen

invitasjon
NORSK QUILTETREFF 2022

Butikker
Vi gleder oss til å samle mange 
spennende butikker under 
samme tak igjen. Utover vinteren 
legger vi ut informasjon om 
hvilke butikker som har meldt 
seg på. Rundt 1. mars 2022 
håper vi å ha en endelig liste 
klar. 

Alle butikker som annonserer i 
Norsk Quilteblad får egen e-post 
med invitasjon og informasjon 
spesielt for dem, men vi presi- 
serer at prisen på standleie heves 
for dem også fra 26. oktober. 

Etter det kan butikker som  
ikke er annonsører også melde 
seg på, så langt det er plass. 
Kontakt annonse@nqf.no 

Patchwork und Quilten

Quilten wie die Profis!
mit dem Q-Zone Hoop-Frame

von

•  für jede Nähmaschine geeignet

•  höhenverstellbar

•  quilten im Sitzen oder Stehen

•  jede Quiltgröße möglich

•  Aufbaubreite nur 140 cm / Tiefe 100 cm

•  Quiltmaschine Qnique 15 einsetzbar

Profi Patchwork & Quilten • Schwarzdornweg 53 • D-36251 Bad Hersfeld
Telefon +49 (0) 66 21-2 04 38 00 • info@quiltprofi.de • www.quiltprofi-shop.de

Tabletop Fabric Frame

TM

•  Passer til alle  
vanlige symaskiner

•  Stående/sittende 
arbeidsstilling ved 
ditt bord

•  Passer enhver 
quiltstørrelse

• Maskinen flyttes  
enkelt med vogn

•  Kan kombineres  
med Qnique  
15R+19

mailto:annonse@nqf.no


Foredrag og kurs 
NQF tilbyr spennende foredrag og 
mange fine kurs, se side 14 og utover. Vi 
ber deg lese all informasjon nøye før du 
melder deg på. 

Styret håper på stor oppslutning om 
hele arrangementet, men må informere 
om at enkelte tilbud kan bli avlyst ved 
for lav påmelding. Dette vil være avklart 
senest 15. januar 2022. Har du meldt 
deg på et kurs eller noe annet som blir 
avlyst på grunn av for lav påmelding, vil 
du bli kontaktet. Du får tilbud om annet 
kurs/foredrag eller refusjon av innbetalt 
avgift. 

Alle kurs avholdes i rom med god 
plass. 

Diverse 
SYROMMET
NQF leier et stort rom med bord og 
stoler. 

Det vil være åpent fra lørdag kl. 12.00 
til søndag kl. 14.00. 

Her er det rom for all slags søm. Ta 
med egne prosjekter, sysaker, skjæreutstyr 

og ellers det du vil trenge. Butikkene har 
det du måtte ha glemt. Du kan ta med 
symaskin, strykejern, strykeunderlag og 
jordet skjøteledning, men vær forberedt 
på at ikke alle kan bruke eget strykejern 
samtidig. Da kan sikringene gå. 

Du må være registrert på Norsk quilte-
treff, eller ha dagsbillett, for å kunne 
bruke syrommet. 

Vi tar forbehold om endringer i for-
hold til smittevernregler fra myndig- 
hetene. 

QUILTELAGSFORUM 
FREDAG KL. 17.00–18.30
NQF inviterer til quiltelagsforum. Her 
møtes utsendinger fra quiltelag, klubber og 
grupper, representanter for styret i NQF 
og redaksjonen i Norsk Quilteblad. Vi stiller 
spørsmål, presenterer ideer, deler informa-
sjon, erfaringer og ønsker med hverandre. 
Kommer noen fra din gruppe?

FLERE FORA 
LØRDAG KL. 17.00–18.00
NQF åpner for at interessegrupper kan 
samles for å dele ideer og erfaringer. Det 
er foreløpig planlagt for disse gruppene: 

Stitchery, Art quilt, Modern quilt, Tradi- 
sjonell og samtidsquilt. 

Er det flere grupper som ønsker å sam-
les, kan dere kontakte leder@nqf.no

QUILTEENGLER
NQF har et lite styre og Norsk quiltetreff 
er et stort arrangement. For at alle skal få 
en fin opplevelse av treffet, er vi avhengig 
av mange hjelpere: «quilteengler». Styret 
er takknemlig for all hjelp vi kan få og 
håper mange vil sette av litt tid i løpet av 
helgen til dette. Meld deg på som engel 
ved påmeldingen. 

Du kan hjelpe litt til på et kurs du har 
kommet med på, bistå i NQF-disken, 
selge lodd eller annet. Du får forklaring 
på hva du skal gjøre når du har vakt, og du 
får en englepins som takk for hjelpen.

TEPPER SOM VARMER
Tepper som varmer, NQFs veldedighets-
aksjon, gir tepper til langtidssyke barn og 
unge på flere sykehus rundt omkring i 
landet. 

Under hele treffet vil det bli mulig å 
levere inn tepper til aksjonen. Les mer på 
side 33. 

invitasjon
NORSK QUILTETREFF 2022
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program
NORSK QUILTETREFF 2022

FREDAG 25. MARS

11.30–13.30  Lunsjbuffé NB! Ikke inkludert i døgnpakke A
12.00–18.00  Kurs
14.00–18.30  Registrering og NQF-disk er åpne
15.00–18.30  Butikker og utstilling er åpne
17.00–18.30  Quiltelagsforum
19.00–21.00  Middagsbuffé
19.00–20.00  Foredrag ved Jo Avery
21.00–23.00  Nattåpne butikker

LØRDAG 26. MARS

07.00–10.00  Frokostbuffé
09.00–11.00  NQFs årsmøte 

 Kunngjøring av vinnere av konkurransen 2022 
 Kunngjøring av tema for konkurransen 2023

11.30–14.00  Lunsjbuffé NB! Inkludert i døgnpakke A, ikke B
12.00–18.00  Registrering og NQF-disk er åpne
12.00–18.00  Utstillinger og butikker er åpne
12.00–18.00  Kurs
12.00–  Syrommet åpner
         –14.00  Innlevering av blokker til blokklotteriet før kl. 14.00
17.00–18.00  Forum for: Stitchery, Art Quilt, Modern Quilt,  

 Tradisjonell/Samtidsquilt, …
18.30–19.30  Foredrag ved Jacquie Gering
19.45  3-retters middag
  Vis og fortell og loddtrekning rett etter middagen  

 i vrimleområdet i kongressbygget. 

SØNDAG 27. MARS

08.00–10.00  Frokostbuffé
09.00–13.00  Registrering og NQF-disk er åpne
09.00–13.00  Utstilling er åpen
09.00–14.00  Butikker er åpne
09.00–14.00  Syrommet er åpent
09.00–15.00  Kurs
10.00–11.00  Foredrag ved Margrethe Jåstad
11.30–13.30  Lunsjbuffé
14.30–15.15  Avslutning med Vis og fortell fra kursene, loddtrekning
Ca. 15.15  Henting av bidrag fra utstilling

PROGRAM

MED FORBEHOLD  
OM ENDRINGER

Norsk quiltetreff 25.–27. mars
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen



NORSK QUILTETREFF 2022

utstillinger og konkurranse
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Alle medlemmer oppfordres til å delta i både utstillingene og konkurransen.  
Bidragene vil bli vist på Norsk quiltetreff på Gardermoen i mars 2022. 

MEDLEMSKONKURRANSEN 2022
TEMA: «Samhold»
PÅMELDINGSFRIST: 1. desember 2021
INNLEVERINGSFRIST: 20. februar 2022
Se mer informasjon på side 11. 

UTSTILLING – UNGE QUILTERE
NQF oppfordrer sine medlemmer til å 
hjelpe barn og unge i gang med quilting 
og vi vil gjerne stille ut flest mulig av 
resultatene på Norsk quiltetreff. 
Quiltene kan være laget av en ung quilter, 
en gruppe eller en skoleklasse. 
 P Størrelse: minimum A4, maksimum 
150 cm x 220 cm. 
 P Tema/motiv og teknikk er valgfritt. 
 P Quilten må bestå av tre lag og skal 
være quiltet. 
 P På vegghengte quilter skal det 
monteres en standard opphengskanal 

på baksiden, 10 cm høy og nesten så 
bred som quilten. Fest den helst 1 cm 
fra kanten oppe og på sidene. 
 P Merk quilten med navn og alder på 
den/de unge som har bidratt nede i 
venstre hjørne, sett fra baksiden. Skriv 
med permanent tekstiltusj eller sy på 
navnelapp. 

PÅMELDINGSFRIST: 1. februar 2022

KONKURRANSE – UNGE QUILTERE
The Festival of Quilts (FoQ) i Birmingham 
har en konkurranse for unge quiltere hvert 
år. Tema for konkurransen for unge quil-
tere er i skrivende stund ikke kjent, men 
det pleier å være omtrent det samme som 
for hele festivalen. Vi annonserer det på vår 
nettside og på Facebook så fort vi vet mer. 

På FoQ har det hittil vært konkurrert i 
fem klasser:

 P 5–8 år, 9–11 år og 12–16 år når 
quilten er laget av en person
 P 5–11 år og 12–16 år når quilten er 
laget av en gruppe eller skoleklasse

NQF forsøker å sende så mange som 
mulig av quiltene fra vår utstilling, som 
passer med tema på FoQ, videre til denne 
konkurransen. 

For påmelding, se Utstilling – unge 
quiltere. 

KURSLEDERUTSTILLING
Alle kursledere på NQFs kurslederliste 
kan presentere seg her (også du som ikke 
skal ha kurs denne gangen). Du kan stille 
ut egne modeller og informere om egne 
kurs via quilter, plakater, brosjyrer e.l.
PÅMELDINGSFRIST: 1. februar 2022

EQAS UTFORDRING 
I skrivende stund har vi dessverre ikke 
informasjon om noen utfordring fra EQA 
for 2022. Så fort vi vet noe om dette vil vi 
informere om det på nettsiden vår. 

Utstillinger  
og konkurranse

NQF tar forbehold om nok påmeldte til treffet og sterk nok økonomi til å 
gjennomføre utstillinger og treff som planlagt.

Utstillingsansvarlig
Vivi Heine-Hansen svarer på spørsmål. utstilling@nqf.no

Påmelding og registrering av quilter 
Bidrag til alle utstillinger og konkurranser skal meldes på og registreres.  
Det gjøres digitalt, på samme sted som du kan melde deg på Norsk quiltetreff

Stoff og utstyr
til lappeteknikk

Kaffegata 69 • 2270 Flisa

ingema@online.no
www.ingema.no

Mølleveien 20, 1540 VESTBY
Telefon: 64 98 22 99

Q

Q

Annonsér  
i Norsk 
Quilteblad
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medlemsutstillingen
NORSK QUILTETREFF 2022

Vi inviterer alle til å være med og vi ønsker 
stor bredde og variasjon når det gjelder 
sjanger, format, uttrykk og teknikk. 

På vegghengte quilter monteres en stan-
dard opphengskanal på baksiden, 10 cm 
høy og nesten så bred som quilten. Fest den 
helst 1 cm fra kanten oppe og på sidene. 
PÅMELDINGSFRIST: 1. februar 2022
Utstillingskomiteen velger ut bidrag med 
tanke på plass og variasjon og du får beskjed 
medio februar 2022 om ditt bidrag kom-
mer med og hvor det skal sendes/leveres.
INNLEVERINGSFRIST: 20. februar 2022

Kjære medlemmer
Jeg er ansvarlig for utstillingene på Norsk 
quiltetreff 2022. I den forbindelse har jeg 
gjort meg noen tanker rundt medlemsut-
stillingen vår. 

NQF er kontinuerlig på jakt etter flere 
nye medlemmer, blant annet ungdom og 
flere unge voksne. Hva kan vi gjøre for å få 
dem interessert i lappesøm og quilting? 

På våre medlemsutstillinger har vi ofte 
med nesten bare store, imponerende quil-
ter. Våre medlemmer sender ofte inn det 
de er mest stolte av og det de har lagt ned 
flest arbeidstimer i. Det er helt naturlig, og 
disse quiltene vil vi selvfølgelig fortsatt ha 
med! De er til stor inspirasjon for oss som 
«har vært med en stund» og de kan kan-
skje trigge noen nykommere. 

Samtidig tenker jeg at om vi bare viser 
fram store, meget arbeidskrevende quilter, 
kan noen ferske quiltere kanskje miste 
motet litt før de har kommet ordentlig i 
gang. 

Hva vil vi med medlemsutstillingen vår? 
Vi medlemmer skal kunne la oss impo-

nere og inspirere av flotte arbeider. 
Samtidig er det viktig at mulige nye med-
lemmer også blir motivert til å prøve ut vår 
hobby – og forhåpentligvis melde seg inn. 

Kan medlemsutstillingen også vise 
mindre og enklere arbeider?

Vil dere i 2022 være med å lage en 

enda mer variert medlemsutstilling? En 
som viser bredden av hva vi syr? Jeg har 
møtt medlemmer som har etterlyst vesker 
og andre mindre arbeider.

INVITASJON
Jeg inviterer dere til å melde på bidrag som:
 P punger, pennaler, toalettmapper, 
bokser, vesker, puter
 P klær med innslag av lappesøm og/eller 
quilting 
 P grytekluter, koppbrikker, spisebrikker, 
løpere, duker, vogntepper, krabbe- 
tepper
 P veggtepper, store og små, i alle sjangre 
og teknikker (lappesøm, applikasjon, 
stitchery, ...)

Det blir min og styrets oppgave å finne ut 
hvordan vi skal få vist dette fram, samt å 
tenke sikkerhet.

Vennlig hilsen Vivi Heine-Hansen
Utstillingsansvarlig utstilling@nqf.no 

Medlemsutstillingen 
2022

Stoffdronning AS, Gyldenløvesgate 19, 4611 Kristiansand - butikk 91 90 85 60, nettbutikk 91 90 17 79, www.stoffdronning.no

symaskiner & stoffer

Essex Lin nå i 26 farger
Robert Kaufman, kun 179 kr/m

NYHET!
1895 Watercolors
116 farger ba�kkstoff
fra Hoffman Fabrics

Lyst på ny symaskin?
Vi forhandler 

Janome, Pfaff, Brother, 
Husqvarna & Babylock!
Fraktfri sending i Norge.

Gjordebånd / Veskebånd
i bomull & polyester i mange nye farger

mailto:utstilling@nqf.no
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konkurranseinvitasjon
NORSK QUILTETREFF 2022

Styret i NQF og dommerne inviterer alle 
medlemmer til å delta! 

I perioden 2021–2024 består dommer-
trioen av: Unn Stähr Irgens (Grimstad), 
Marit Sande Iversen (Molde) og Siri 
Hauge Opdal (Sarpsborg). 

Krav til bidraget
TEMA: SAMHOLD
Temaet kan tolkes ut ifra dine egne ideer 
om samhold, for eksempel mellom indivi-
der, blokker, former, materialer, farger 
eller noe annet. Start prosessen nå, så rek-
ker du påmeldingsfristen!

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 fordel 
kan juryeres i en annen klasse, kan de flytte 
quilten, forutsatt at innsenderen har god-
kjent slik flytting på registreringsskjemaet.

STØRRELSER
Bidraget skal være innenfor disse 
størrelsene:

Klasse 1, 2 og 3
 P Maksimum 150 cm x 220 cm
 P Minimum 0,25 m2 som f.eks. er: 

– 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 Forsiden av bidraget skal ikke ha noen 
form for signatur.
 P Bidraget kan ikke være montert i glass 
og/eller ramme.
 P Alle veggtekstiler må ha standard vegg- 
oppheng, dvs. en 10 cm høy opphengs-
kanal på baksiden.
 P En navnelapp skal være montert på 
baksiden av bidraget, nederst i venstre 
hjørne sett fra baksiden. På tredimen-
sjonale bidrag settes den der den synes 
minst, f.eks. under eller inni.
 P Navnelappen dekkes til med en stoff-
bit slik at innsender kan være anonym 
for dommerne. Bruk store tråklesting 
så jurysekretæren og utstillingskomi-
teen kommer til og får den enkelt av 
ved opphenging.

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

Samhold
NQFs konkurranse 2022

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

Ved færre bidrag kan dommerne velge 
å gi 1. og ev. 2. plass dersom det er ett eller 
to bidrag som utmerker seg særskilt.

I 2022 deles det ut inntil 6000 kroner 
i hver klasse. Det deles også ut en pris på 
500 kroner for Beste håndverk til en quilt 
blant alle innsendte konkurransebidrag. 

Planen er å vise alle bidrag på Norsk 
quiltetreff i mars 2022 og/eller i en digital 
utstillingskatalog. 

Påmelding  
og registrering
PÅMELDINGSFRIST: 
1. DESEMBER 2021
Påmelding av quilter gjøres elektronisk i 
påmeldingsløsningen for Norsk quilte-
treff 2022. 
Påmeldingsgebyr: 
KLASSE 1, 2 OG 3: kr 100 pr. bidrag
KLASSE 4: kr 50 pr. bidrag
Påmelding til konkurransen er bindende, 
og gebyret blir ikke refundert ved eventu-
ell avmelding. 

Når du er påmeldt, får du registre-
ringsskjema og informasjon om hvor du 
skal sende ferdige bidrag. 

INNLEVERINGSFRIST:  
20. FEBRUAR 2022
Jurysekretæren svarer på spørsmål: 
jurysekretaer@nqf.no

NQF tar forbehold om nok bidrag til 
konkurransen, nok påmeldte til treffet og 
sterk nok økonomi til å gjennomføre 
bedømming og utstilling som planlagt. 

QQQ Vis samhold, bli med!

mailto:jurysekretaer@nqf.no
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blokklotteri
NORSK QUILTETREFF 2022

Til Norsk quiltetreff i 2020 kalte NQF 
blokklotteriet for «Helt fritt – fra svart  
til hvitt». Covid-19 satte en stopper for 
treffet, men noen av blokkene ble sydd 
sammen og gitt til aksjonen Tepper som 
varmer, andre ligger kanskje fortsatt som 
ufoer. 

Temaet svart og hvitt er spennende, så 
derfor blir blokklotteriet 2022 en variant 
med et farget rektangel i tillegg.

OM BLOKKA
Eva S. Johansen i Sølvtråden lappelag  
på Kongsberg, så et teppe hun likte på 
Pinterest. Det ble omtalt som «Urban 
Chic», men hun fant ikke noe mønster 
eller mål på blokkene. Hun har derfor 
laget sine egne mål som vi har fått lov å 
bruke her. 

Som «koronaaktivitet» i Sølvtråden 
lappelag våren 2021 utfordret Eva med-

lemmene til å sy slike blokker til et blokk- 
lotteri. Det kom inn blokker nok til to far-
gerike tepper. Bildene her er av noen av 
disse blokkene. 

STØRRELSE
Hver blokk skal være et rektangel på 8½" 
x 10½”, inklusive sømmonn. Ikke ren-
skjær om blokka er litt for stor. Det over-
later vi til mottakeren. 

k TEKST OG FOTO GRETE ÅKERSTRØM k BLOKKER SYDD AV MEDLEMMER I SØLVTRÅDEN LAPPELAG PÅ KONGSBERG

1

 Hvitt  og  svart  
+ fargeklatt|Blokklotteriet 2022
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STOFF
Bruk tre forskjellige, vaska bomullsstoff. 
Det første stoffet skal være i en sterk, klar 
farge du velger selv.

De to andre skal være i svart og hvitt. 
Det ene hovedsakelig svart med innslag av 
hvitt, og det andre hovedsakelig hvitt med 
innslag av svart. Se bilde 1.

KUTTELISTE
Alle mål er i inch ("). Sømmonn er ¼”. 

Stoff A 
Sterk, klar farge (midten): 
1 stk. 4½" x 6½"

Stoff B
Hvitt mønster på svart bunn: 
2 stk. 2½" x 4½"
1 stk. 2½" x 6½”

Stoff C
Svart mønster på hvit bunn: 
2 stk. 2½" x 4½"
1 stk. 2½" x 6½”

SAMMENSYING
Trinn 1 
Sy sammen ett hvitt og ett svart rektangel 
på 2½" x 4½". NB! Sy dem sammen langs 
kortsidene. 

Gjør det samme med de to andre rek-
tanglene i samme størrelse. 

Trinn 2
Sy det farga rektangelet inn mellom de to 
store rektanglene i hvitt og svart. NB! Sy 
dem sammen langs langsidene.

Trinn 3
Sy sammen de tre delene slik at blokka får 
en svart og hvit ramme med det farga rek-
tangelet i midten. Ramma skal ha en lys 
og en mørk side. Se bilde 2.

ANTALL OG INNLEVERING
På Norsk quiltetreff 2022 kan du levere 
maksimum seks blokker. Bak på alle blok-
kene fester du en lapp med navnet, mobil-
nummeret og medlemsnummeret ditt. 

Blokkene må leveres i NQF-disken 
seinest lørdag klokka 14.00 for å bli med i 
lotteriet. 

Hver blokk blir et lodd i lotteriet, og er 
du heldig, kan du vinne blokker til et helt 
fargerikt teppe med variasjon både i 
svarte, hvite og fargede stoff. 

OPPFORDRING
Inviter gjerne venninner til felles blokk-
søm. Medlemmer kan levere blokkene på 
quiltetreffet, eventuelt sende dem med 
noen som skal dit.

TIPS
Om du ikke vil delta i blokklotteriet, men 
likevel vil sy blokker til et teppe, står du 
friere til å velge stoff og farger. Du kan 
bruke mange rester og få et teppe med 

stor variasjon i alle farger, som på bilde 1. 
Alternativt kan du velge en farge som går 
igjen i midten av alle blokkene, for eksem-
pel bare blå, bare røde, bare varme eller 
bare kalde farger. Se bilde 3 og 4. 

Eller kanskje velger du et morsomt 
motivstoff til et barneteppe. Du kan også 
velge å la de samme svarte og hvite stof-
fene gå igjen i alle blokkene, og variere det 
farga rektangelet. Bildene viser forskjel-
lige valgmuligheter.

blokklotteri
NORSK QUILTETREFF 2022

4

3

2
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Foredrag og kurs

I 2022 har vi invitert seks erfarne quiltere, 
fra Norge og utlandet, som tilbyr tolv for-
skjellige kurs og tre foredrag. Alle foredra-
gene og kursene avholdes i rom med god 
plass og gode lysforhold. 

Foredrag
Fredag kveld blir vi kjent med Jo Avery fra 
Skottland. Hun forteller om sitt quilteliv. 

Lørdag snakker Jacquie Gering fra 
Kansas i USA om sin quiltehistorie innen 
sjangeren Modern Quilts. Hun forteller 
om hvordan hun har funnet sitt kunstne-
riske uttrykk. 

Søndag formiddag blir vi kjent med 
Margrethe Jåstad fra Hardanger. Hun vil 
inspirere oss med sin syglede og sin tro på 
at alle kan få til noe fint. 

QUILTING AV TEPPER 
Mange flotte quiltemønstre å velge i, 
eller frihåndsquilting tilpasset ditt  
teppe. 

Meretes Quilteloft – Merete Ellingsen 
Børkeveien 12, 2016 Frogner 
e-post: merete@sy.no
mobil: 958 17 120 – web: www.sy.no

Bernina Q16  
og Q20

Quilting med linjaler, 
kjempegodt utvalg 

og holder gjerne  
kurs hos dere.

Autorisert Bernina-forhandler og servicekontor

  
     
 
 
      
  
 
  
 

 
                                                                                                                                               

St.Hansåsveien 5 
3922 Porsgrunn 
Tlf: 41 55 35 05 

 

Quilteservice 
Stoffer, Tråd, Vatt 
Mønster, Utstyr mm 
Janome symaskiner   
 

 

Nå også med Nettbutikk                                                                                                                                              
www.lappelises.no       
 

QuilteHildes  
Quilteverksted  

i Drammen 

A Salg av quiltestoffer,  
bakstykkestoffer og vatt 

A Longarm quilting

A Kurs/foredrag

Stibolts gate 21, 3044 Drammen | www.quiltehilde.no
Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–16.

Alle tre viser oss quilter fra sin egen 
produksjon. Hvert foredrag koster 200 kr, 
uansett når du kjøper billett. 

Kurs
Disse kurslederne er invitert: 
 P Daisy Aschehoug, Nesodden, Viken 
 P Jo Avery, Skottland, UK
 P Jacquie Gering, Kansas, USA
 P Ann A. Kanstad Johansen, Balsfjord, 
Troms og Finnmark
 P Turid Uren, Bergen, Vestland

FORKUNNSKAPER
Norsk quiltetreff passer for alle. Det er en 
fin måte å bli kjent med lappemakere, lap-
pesøm og quilting på. 

Inviter gjerne med en venn eller to som 
ikke er medlem av NQF. Flere av kursene 
passer godt for en som ikke har så mye 
forkunnskaper om emnet. Informasjon 
om forventninger til eventuelle forkunn-
skaper står spesifisert under hvert kurs. 

TO PRISER
Fra og med tirsdag 5. oktober 2021 kan 
medlemmer melde seg på treffet og kjøpe 
plass på foredrag og kurs. 

Kursene står oppgitt med to ulike pri-
ser. Den laveste er for medlemmer som 
melder seg på før tirsdag 26. oktober 
2021. 

Den andre prisen er for alle (medlem-
mer og ikke-medlemmer) som melder 
seg på fra og med tirsdag 26. oktober 
2021. 
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KURSKOMPENDIER  
OG/ELLER MATERIALPAKKER
Noen kursledere lager kompendier og/
eller materialpakker til kursdeltakerne. 

Noen kompendier og/eller material-
pakker er obligatoriske, det vil si at du må 
ha dem for å kunne delta på kurset. Andre 
er valgfrie, det vil si at du kan delta på 
kurset uten, og at du velger om du kjøper 
dem eller ei. 

På noen kurs er kompendier og/eller 
materialpakker inkludert i kursprisen. På 
andre kurs er de ikke inkludert i kurspri-
sen. Da må du betale for dem direkte til 
kursleder. 

Spesifisert informasjon om kompen-
dier, materialpakker og priser på disse står 
under hvert kurs. 

DETALJERT INFORMASJON  
OG MATERIALLISTER
Kommer du med på kurs får du informa-
sjon og materiallister i løpet av februar 
2022. 

De sendes med e-post fra StyreWeb. 
Vi bruker den e-postadressen du opp- 
gir ved påmelding. 

E-post fra StyreWeb kan du lese i 
GNIST, vår medlemsapp. Der kan du 
for eksempel se materiallister til kurs du 
har kommet med på. I GNIST legges 
også QR-koden for din bestilling. 

Sjekk søppelkassen/spamfilteret i e- 
post-systemet ditt med jevne mellom-
rom. Masseutsendte e-poster kan havne 
der.

UTSTYR TIL KURS
Ønsker du å ta notater? Ta med skrivesaker. 

Der ikke annet er spesifisert, ta med 
egne sysaker: synåler, knappenåler/kly-
per, sytråd, saks, skjærehjul, skjærebrett, 
sykritt eller lignende.

Har du med egen symaskin, er det vik-
tig å huske alle ledninger, symaskinføtter 
og annet utstyr til maskinen, instruk-
sjonsbok og en skjøteledning.

Alle kursrom som trenger det, blir 
utstyrt med strykejern og strykebrett. Det 
kan bli litt kø. Du kan ta med eget utstyr, 
men vær forberedt på at ikke alle kan bruke 
eget strykejern samtidig, sikringene kan gå. 
Tar du med eget strykejern, er det også lurt 
å ta med egen skjøteledning til det. 

www.lappelykke.no

Randabergveien 306, 4073 Randaberg

På nett og i vår butikk  
Salg av quiltestoffer, mønster, bøker og sytilbehør. 
Forhandler av Husqvarna- og Pfaff-symaskiner.

LeKaQuilt.no  
                  ny norsk nettbutikk
Nettbutikken er åpen døgnet rundt!

Velkommen innom for en 
hyggelig handel av stoffpakker, 
ekstra brede stoffer, vatt, tråd, 
papirmaler og annet tilbehør.
Lik oss på  
M Facebook/LeKaQuilt.no  
S Instagram LeKaQuilt
Velkommen til www.LeKaQuilt.no 
 926 30 842    LeKaQuilt@gmail.com

Quilt & Sånt
E

Quilt  
& Sånt

C 
quiltogsaant

Storgata 28,  
4340 Bryne

m 400 63 799
k quiltogsaant@gmail.com

Vi har stort utvalg av quiltestoff, mønstre,  
bøker og tilbehør til lappeteknikk. 
e-mail: siw@quiltegaarden.com  
adr. Dronningensgt.23, Trondheim.  
Tlf.: 73 52 98 08

Sjekk facebooksiden  
vår for nyheter!  

Ønsker du å bestille noe fra oss,  
er det bare å ta kontakt. 

VELKOMMEN  
TIL OSS!!
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Bli kjent med kursledere nye for NQF
Jo Avery
Jo Avery er quilte- og broderidesigner, 
quilte- og broderilærer og gründer. Hun 
er en fast bidragsyter i en rekke quilte-  
og broderipublikasjoner og forfatteren av 
boken New Patchwork and Quilting Basics, 
utgitt av forlaget Stash Books. 

Som en del av The Thread House 
arrangerer hun både fysiske og virtuelle 
quilte-retreater og arrangerer en årlig 
BOM-klubb (Block of the Month). 

Inspirert av naturen og vår håndverks-
arv, blander hennes eklektiske stil perfekt 
moderne og tradisjonell estetikk. Hun 
har designet tre Aurifil-trådsamlinger. 
Hennes neste bok, Modern Crewel 
Embroidery, vil bli utgitt i oktober 2021. 
Jo Avery bor i Edinburgh i Skottland. 

Jo Avery is a quilt and embroidery desig-
ner, teacher and entrepreneur. She is a 
regular contributor to a number of quilt 
and embroidery publications and the aut-
hor of New Patchwork and Quilting Basics 
published by Stash Books. 

As part of The Thread House she 
organises both physical and virtual quil-
ting retreats and hosts an annual BOM 
club. 

Inspired by nature and our craft heri-
tage her eclectic style perfectly blends 
modern and traditional aesthetics. She is 
an Aurifilosopher with three Aurifil 
thread collections to her name. Her next 
book Modern Crewel Embroidery will be 
published in October 2021.

Jacquie Gering
Jacquie Gering er en dedikert quiltekunst-
ner. Hun syr i sjangeren Modern quilt og 
er quiltelærer. Hun er kjent for sine nyska-
pende design, slående budskapsquilter og 
unike stil, samt for å være en pioner innen 
kreativitet, innovasjon og ekspertise innen 
quilting med overtransportør. 

Jacquie var medforfatter av boken 
Quilting Modern: Techniques and Projects 
for Improvisational Quilts og hennes bok: 
Walk: Master Machine Quilting with Your 
Walking Foot er en omfattende guide til 
alt som angår overtransportøren. 

Hun er en leder i og en talsmann for 
den moderne quiltebevegelsen. The Inter- 
national Association of Creative Arts 
Professionals kåret henne til årets quilte-
lærer i 2014. 

Walk 2.0: More Machine Quilting with 
Your Walking Foot er hennes nyeste bok. 
Hun bor i Kansas City i USA, sammen 
med ektemannen Steve og hunden Side-
ways, og deler sin quiltekunnskap på sin 
populære blogg, Tallgrass Prairie Studio.

Jacquie Gering is a passionate modern 
quilt artist, maker, and teacher. She is 
known for her innovative designs, striking 
message quilts and unique style as well as 
for being a pioneer of creativity, innova-
tion, and expertise in walking foot 
quilting. 

Jacquie co-authored Quilting Modern: 
Techniques and Projects for Improvisational 
Quilts and her book: Walk: Master 
Machine Quilting with Your Walking Foot 
is a comprehensive guide to all things wal-
king foot quilting. 

She is a leader in and advocate for the 
modern quilting movement. The Inter- 
national Association of Creative Arts 
Professionals named her Quilt Teacher of 
the Year for 2014. 

Walk 2.0: More Machine Quilting with 
Your Walking Foot is her newest book. 

She lives in Kansas City with her hus-
band Steve and her dog Sideways, and 
shares her quilting knowledge on her 
popular blog, Tallgrass Prairie Studio.
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Bli kjent med kursledere nye for NQF
Daisy Aschehoug
Daisy Aschehoug begynte å quilte i 2010  
og designe quilter for blader i 2016. De 
fleste av quiltedesignene hennes inneholder 
et element av buet lappesøm i en moderne 
tradisjonell designestetikk, og mange av 
quiltedesignene hennes har vunnet priser. 

I 2020 ga Daisy ut sin første bok sammen 
med Heather Black: Quilt Modern Curves 
and Bold Stripes. 

Daisy er medlem av Norsk Quilte- 
forbund, Modern Quilt Guild og Studio 
Art Quilt Associates. 

Daisy Aschehoug er opprinnelig fra 
USA, men flyttet til Norge med familien 
sin i 2017. Hun er nå bosatt på Nesodden, 
like sør for Oslo, i Viken. Der har hun 
også sitt quiltestudio.

Daisy Aschehoug started quilting in 
2010 and designing quilts for magazines 
in 2016. Most of her quilt designs incor-
porate some element of curved piecing 
into a modern traditional design aesthe-
tic, and many of her quilt designs have 
won awards. 

In 2020, Daisy published her first 
book with co-author Heather Black: 
Quilt Modern Curves and Bold Stripes. 

Daisy is a member of Norsk Quilte-
forbund, the Modern Quilt Guild, and 
the Studio Art Quilt Associates. 

Daisy is originally from USA but 
moved to Norway with her family in 
2017. She now lives and maintains a quilt 
studio just south of Oslo on Nesodden.

Forhandler av Janome symaskiner

www.quiltestaesj.no

Din 
quiltebutikk

 i Bergen
Liamyrane 6, 5132 Nyborg

Sølvi Quiltestudio

Stoff  Garn

❯ Quiltestoff og sytilbehør
❯ Ekstra brede bakstykkestoff og vatt
❯ Longarm quilting

Vågsgata 16, 
6090 Fosnavåg

w 909 92 399 f n
= solviquiltestudio@me.com

Velkommen  
til en fargerik oase  

i Grimstad!

GRIMSTAD
37 25 94 80

www.meretesatelier.no

Q

Annonsér  
i Norsk 
Quilteblad
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 FOREDRAG
My life  
as a quilter
Jo Avery 
Edinburgh, Skottland UK
Lørdag kl. 19.00–20.00. Kr 200
NB! Foredraget holdes på engelsk

Mitt liv som quilter
En titt på historien min: fra å 
designe materialpakker til veggtep-
per i min første virksomhet da jeg 
var 21 år gammel, gjennom min 
første utforskning av kunstquilting 
på 1990-tallet, helt fram til min 
nåværende karriere som quilte-  
og broderidesigner og lærer.

Jeg vil forklare hvorfor jeg 
begynte å skrive bloggen min, 
hvordan jeg setter opp undervis-
ningsstudioet mitt og butikken,  
og hvordan jeg kom til å gi ut min 
første bok på det amerikanske 
forlaget Stash Books!
Se også side 16.

My life as a quilter 
A look at my history: from 
designing tapestry kits for my first 
business when I was 21, through 
my initial art quilt exploration in 
the 1990’s, right up to my current 
career as a quilt and embroidery 
designer and teacher. 

I will explain why I began 
writing my blog, how I set up my 
teaching studio and store, and how 
I came to publish my first book 
with US publisher Stash Books!

Finding  
my voice
Jacquie Gering 
Prairie Village, Kansas, USA
Lørdag kl. 18.30–19.30. Kr 200
NB! Foredraget holdes på engelsk

En kunstners reise
Med et koffertshow med quilter vil 
Jacquie fortelle om hvordan hun 
begynte sin reise for å finne og utvikle 
sin kunstneriske stemme og hvordan 
hun fortsetter å vokse og forandre  
seg som artist. I dette foredraget gir 
Jacquie deg en titt på sine nyeste 
arbeider og inspirasjonene og his-
toriene bak hver quilt. 

Lær hvordan Jacquie forvandlet 
sine intuitive designferdigheter til 
bevisste designbeslutninger og 
hvordan hun uttrykker sin moderne 
estetikk både gjennom sine lappetek-
nikkmønstre og sine quiltemotiver.
Se også side 16.

An Artist’s Journey 
With a trunk show of quilts Jacquie 
will share how she began her journey 
to find and develop her artistic voice 
and how she continues to grow and 
change as an artist. In this lecture 

Jacquie gives you a peek into her 
newest work and the inspirations and 
stories behind each quilt. 

Learn how Jacquie transformed her 
intuitive design abilities into intentio-
nal design decisions and how she 
expresses her modern aesthetic both 
through her pieced designs and her 
quilting motifs.

l
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Utforskerskaperglede
Margrethe Jåstad
Hardanger, Vestland 
Søndag kl. 10.00–11.00. Kr 200

Jeg er 53 år, gift og bosatt på Lofthus i 
Hardanger, men har nok en liten spire 
av Rogalending/Saudaværing i meg 
ennå. Vi har ei datter som har gitt oss 
ei lita frøken. Hun kom tidlig inn i 
bestemors og morens hobbyverden!
Jeg er oppvokst med kreative og 
skaperglade foreldre. Jeg fikk tidlig 
prøve meg på ulike materialer. 

Min oppdagelse av lappeteknikk 
startet i 1996. Da var første epoke av 
livet unnagjort med mann og barn  
og jeg ville pynte hus og gi bort ting. 

Mitt første «prosjekt» var et kurs i 
«Falsk ananas». Jeg hadde knapt sett 
en skjærekniv eller skjærematte, og 
linjaler på cm eller inch var også ukjent. 
Men jeg gikk på med friskt mot selv 
om jeg mang en gang holdt på å miste 
motet. «Nei, det må du ta opp igjen, 
Margrethe.» fikk jeg høre da det ikke 
stemte på millimeteren. 

Sprettekniven ble aldri min beste 
venn, men jeg ga aldri opp. Jeg gjorde 
det heller på min måte! Jeg valgte å 
«lure» lappeteknikken. Jeg tilførte 

andre materialer og teknikker som  
jeg hadde tilegnet meg. De hadde jeg 
fra diverse kurs, mønster i blader eller 
jeg hadde hørt om dem, men ikke 
prøvd dem ut tidligere. Alt dette for  
å skjule «millimeterfeilene». 

Gleden ved lappeteknikk skjuler seg 
både i kunnskap og trening! Det å tørre 
å prøve nye teknikker/materialer, se 
andre muligheter når det har gått «litt 
skeis» i den teknikken en holdt på med. 

La deg ikke «knekke» av dårlige 
kommentarer eller irritasjon over  
deg selv fordi du ikke fikk det til!  
Finn din egen måte å gjøre det på, 
utforsk lappeteknikkens verden  
og sett det sammen til din quilt,  
din kunst. Bruk det du vil, ingen  
ting er feil!

Jeg har med modeller som  
kan få fram skapergleden i den 
 som er villig til å prøve!

Q
Les Norsk Quilteblad

Q

Annonsér  
i Norsk 
Quilteblad
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Improvisational Studies 
KURSLEDER: Jacquie Gering
Fredag kl. 12.00–18.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1400/1600

MATERIELL/UTSTYR

Ta med symaskin med tilbehør og over-
transportør, stoff og annet ifølge material-
liste som sendes feb. 2022.

KURSTEKNIKK: Maskinsøm og design
FORUTSETNING: Kurset passer best for 
deg som er noe øvet på symaskin og som 
har interesse for Modern Quilting.
NB! Kurset holdes på engelsk

Improvisasjonsstudier
På dette kurset vil du lære teknikken for 
lappesøm på en fri, improvisert måte og 
bruke ideen om å bygge blokker for å 
skape små improvisasjonskomposisjoner. 
Du vil begynne å lære å anvende design-
prinsipper på komposisjonene dine. 

Jacquie vil demonstrere flere spesielle 
teknikker for lappesøm, avhengig av hva 
deltakerne på kurset syr, inkludert søm av 
smale striper, improviserte buer og vinkler. 

Du får lage flere små improvisasjons-
studier. De kan rammes inn eller brukes 
som «frø» for større komposisjoner og 
quilter. Jacquie vil også dele sine erfarin-
ger om hvordan hun komponerer med 
slike blokker for å lage en større quilt.

Improvisational Studies 
In this class you will learn the free piecing 
improvisational technique and use the 
concept of building blocks to create small 
improvisational compositions. You will 
start to learn to apply design principles to 
your compositions. 

Jacquie will demonstrate several speci-
alized piecing techniques depending on 
the needs of the students including skinny 
line piecing, sewing improvisational cur-
ves, and angle piecing. 

You will create several small improvisa-
tional studies that can be framed or used as 
seeds for larger compositions and quilts. 
Jacquie will also share how to compose 
with the blocks to create a larger quilt. 

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022 fredag 25. mars

KURS 1

Fredag 25. marsKurs



21 NORSK QUILTETREFF 2022

Improv Flowers 
KURSLEDER: Jo Avery

Fredag kl. 12.00–18.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1200/1400

Kurskompendium  
(beskrivelse) er inkludert 

MATERIELL/UTSTYR: 
Ta med symaskin med tilbehør, stoff og 
annet ifølge materialliste som sendes feb. 
2022. 

KURSTEKNIKK: Design og maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer for alle 
med interesse for søm. 
NB! Kurset holdes på engelsk

Improviserte blomster
Nyt en dag med ren lek med lappesøm på 
dette kurset som er basert på improvisa-
sjonsteknikker. Jo vil vise deg hvordan du 
lager blomster og blader i lappesøm i en 
teknikk uten linjal. I tillegg viser hun 
hvordan du kan sy buede linjer, stengler 
av skråbånd (bias tape) og en måte å 
applikere på maskin uten rå kanter! 

Det ferdige panelet ditt kan bli en 
nydelig pute, starten på et veggbilde eller 
en quilt som den på bildet.

Improv Flowers 
Enjoy a day of pure patchwork play in this 
improv-based course. Jo will be showing 
you how to make patchwork flowers and 
leaves from fabric with a 'no ruler' techni-
que. Plus, we'll be looking at sewing curves, 
bias tape stems and a way to applique by 
machine without raw edges! Your finished 
panel would make a lovely cushion or the 
start of a wall hanging or quilt like the one 
shown.

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022fredag 25. mars

KURS 2

Fredag 25. mars
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Spinoff 
KURSLEDER: Daisy Aschehoug
Fredag kl. 12.00–18.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1000/1200. Kurskompendium (beskrivelse) med trykket mønster er inkludert.
Valgfri utstyrspakke med utstyr for buede sømmer kan i tillegg kjøpes av kursleder på kurset  
(kontant eller Vipps). 

MATERIELL/UTSTYR: 

Ta med symaskin med tilbehør, stoff og 
annet ifølge materialliste som sendes feb. 
2022. 

KURSTEKNIKK: Design og maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer for alle 
med interesse for søm. 
NB! Kurset holdes på engelsk, men kurs-
leder har bodd i Norge noen år og forstår 
og snakker noe norsk. 

Spinoff
Quilten Spinoff er perfekt for quiltere 
som ønsker erfaring med å sy buede linjer. 
Kurset inneholder det grunnleggende om 
å sy et presist kvadrat med en kvart sirkel, 
og vi skal snakke om hvordan du oppnår 
en nøyaktig sirkel i midten av 
quiltedesignet. 

Kurset vil dekke strategier for å plas-
sere stoff i designet, tips og triks for søm 
av buede linjer, og alternative løsninger 
for å skape en annen effekt. Quilten 
Spinoff blir et 45 inch kvadrat. 

Spinoff
The Spinoff Quilt is perfect for quilters 
new to piecing with curves. The class 
includes the basics of sewing a precise 
quarter circle square, and we'll talk about 
how to achieve an accurate circle for the 
center of the quilt design. 

The class will cover strategies for pla-
cing fabric in the design, tips and tricks 
for curved piecing, and alternate arrange-
ments to create a different effect. Spin-off 
finishes at 45" square. 

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022 fredag 25. mars

KURS 3
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EPP med punktsøm 
KURSLEDER: Ann A. Kanstad Johansen (AnnAKa)

Fredag kl. 12.00–18.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1000/1200

+ kr 150 for obligatorisk kompendium, betales til kursleder ved kursstart (kontant eller Vipps).
Kursleder selger også et eget veskemønster med tilknytning til kurset for kr 150 (kontant eller Vipps).

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022fredag 25. mars

KURS 4

MATERIELL/UTSTYR: 
Ta med syutstyr for håndsøm, stoff og 
annet ifølge materialliste som sendes feb. 
2022.  

KURSTEKNIKK: Håndsøm
FORUTSETNING: Kurset passer for alle 
med interesse for søm. 

EPP med punktsum
Dette er «English Paper Piecing» (EPP) 
(engelsk papirsøm) sydd sammen på en 
ny måte; – ved punktsøm. Denne teknik-
ken gir mange nye muligheter for dekor. 
Etter punktsømmen er EPP-blokkene 
håndapplikert til et bakgrunnsstoff. 

På kurset lager vi blokkene som vises 

på bilde 1. Du bestemmer selv om du 
lager en løper med mange blokker eller et 
mindre arbeide. Kurskompendiet viser 
flere alternativer hvor samme blokk er 
brukt. 

Mønster til vesken på bilde 2 kan kjø-
pes på kurset. 
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Journey to the Centre of the Earth  
KURSLEDER: Jo Avery
Lørdag kl. 12.00–18.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1200/1400. Kurskompendium (beskrivelse) er inkludert

MATERIELL/UTSTYR

Ta med symaskin med tilbehør, stoff og 
annet ifølge materialliste som sendes feb. 
2022. 

KURSTEKNIKK: Design og maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer for deg 
som er noe øvet på symaskin. 
NB! Kurset holdes på engelsk

Reise til sentrum av Jorden
Utforsk Jos teknikk «Freehand Foundation 
Piecing» (frihåndssøm på maskin på papir/
underlag) og bryt alle regler i denne ferdig-
hetsbaserte workshopen. Har du prøvd 
«Foundation Paper Piecing» (FPP) (mas-
kinsøm på papir) og synes det er for restrik-
tivt? Vil du frigjøre deg fra nøyaktighetens 
tyranni? 

Denne workshopen bruker teknikken 
FPP (maskinsøm på papir), men tilbyr 
ubegrenset frihet til å være kreativ og 
spontan. 

Du skal tegne din egen versjon av kvart-
blokken «Reise til sentrum av Jorden» på 
et underlag før du syr sammen de mer 
intrikate delene. Jo vil dele ideer for 8–10 
forskjellige frihåndsmønstre for de buede 
delene, inkludert Flyvende gjess, pigger og 
kiler. Etter noen skjeve, improviserte buer 
vil du håndapplikere (needle turn) detaljer 
av former kuttet på frihånd.

I løpet av kurset vil du forhåpentligvis 
fullføre en kvart blokk. Den kan brukes 
som en frittstående blokk (måler 18 
inch), eller du kan lage tre til etter kurset 
for å skape en hel Jord. 

Journey to the Centre of the Earth
Explore Jo's Freehand Foundation Piecing 
technique and break all the rules in this 
skills-based workshop. Have you tried 
Foundation Paper Piecing (FPP) and 
found it too restrictive? Would you like 
to free yourself from the tyranny of 
accuracy? This workshop uses FPP tech- 

niques but offers unlimited freedom to 
be creative and spontaneous. 

You will be drawing up your own 
Journey to the Centre of the Earth quar-
ter blocks on a foundation fabric before 
piecing the more intricate sections. Jo will 
be sharing ideas for 8–10 different 

freehand patterns for the curved sections 
including flying geese, spikes, and wedges. 
After some wonky improv curves, you’ll 
be adding needle turn applique details 
using organic freely cut shapes. 

You will hopefully finish a quarter 
block by the end of the workshop which 
can be used as a standalone block (mea-
suring 18") or you can make three more 
after the class to create a full Earth. 

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022 lØrdag 26. mars

KURS 5

Lørdag 26. mars
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«Hokus Pokus» 
KURSLEDER: Turid Uren

Lørdag kl. 12.00–18.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1000/1200 + kr 100 for obligatorisk kompendium/oppslagsverk,  

betales til kursleder ved kursstart (kontant eller Vipps). Se også kurs 13.

 
MATERIELL/UTSTYR: 
Ta med symaskin med tilbehør, en lang 
linjal (cm eller inch), en god rullekniv, 
stoff og annet ifølge materialliste som 
sendes feb. 2022. 

KURSTEKNIKK: Maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer for alle 
med interesse for søm. 

Hokus Pokus

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022lØrdag 26. mars

KURS 6

Dette er kurset for deg som ønsker å lære en ny 
og spennende teknikk for å sy skråstilte kvadra-
ter sammen til en topp. En ny og spennende tek-
nikk hvor du ikke lenger behøver å sy sammen én 
og én rad og deretter sette på endetrekanter. 

Dette kurset vil du ha god nytte av når du senere 
skal sy diagonale rutemønstre. Store arbeider er like 
enkle å sy som små!

Teknikken starter med et antall kvadrater (eller 
rektangler) som er sydd sammen til en topp. 
Toppen skjæres i to eller tre deler og: hokuspokus! 
Vi snur rundt på delene og syr dem sammen igjen. 
Plutselig har du en ferdig topp som har diagonale 
ruter: filiokus! Før vi skjærer i stoffet, skal vi lage en 
prøvemodell i papir.

Litt hjemmearbeid i forkant av kurset må du 
regne med, størrelse og mål vil bli sendt i god tid 
før kurset starter.

Du vil se en trinnvis presentasjon på storskjerm 
under kurset som gjør det lettere for alle å se sam-
tidig. Du vil også få god veiledning og nyttig infor-
masjon fra kursleder i løpet av kurset. 

Lørdag 26. mars
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Creative Quilting with the Walking Foot  
KURSLEDER: Jacquie Gering
Lørdag kl. 12.00–18.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1400/1600. Kurskompendium (beskrivelse) er inkludert

MATERIELL/UTSTYR

Ta med symaskin med tilbehør og over-
transportør, stoff og annet ifølge material-
liste som sendes feb. 2022.

KURSTEKNIKK: Design og maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer best for 
deg som er noe øvet på symaskin.
NB! Kurset holdes på engelsk

Kreativ quilting med  
overtransportøren
Vil du quilte på husholdningsmaskinen 
din, men kanskje er frihåndsquilting ikke 
noe for deg? Kom og oppdag gleden og 
kreative muligheter med quilting med 
overtransportøren. 

Lineær quilting har en lang historie og 
gjør et comeback i både moderne og tra-
disjonelle quilter. Lær tips og triks for vel-
lykket quilting med overtransportøren 
sammen med innovative quiltedesign 
som kan utføres på husholdningsmaski-
nen din. 

Du vil lære om overtransportørens 
struktur og funksjon, og anvende denne 
kunnskapen. Du vil lære flere teknikker 
og ferdigheter som kan brukes til å quilte 
mange nyskapende design. Du vil også få 
en omfattende oversikt over grunnleg-
gende quilting med overtransportør for å 
gjøre quilting av dine egne quilter til en 
mer tilfredsstillende og lettere oppgave. 
Kom og bli med meg på «transporten»!

Creative Quilting with  
the Walking Foot  
Want to quilt your quilts on your home 
machine and maybe free motion quilting 
isn't for you? Come discover the joy and 
creative possibilities of quilting with your 
walking foot. 

Linear quilting has a long history and 
is making a comeback in both modern 
and traditional quilts. Learn tips and 
tricks for successful quilting with your 

walking foot along with innovative quil-
ting designs that can be accomplished on 
your home machine. 

You will learn and apply knowledge of 
the structure and function of the walking 
foot, learn multiple techniques and skills 

that can be applied to quilt many innova-
tive designs. You will also receive a 
comprehensive overview of walking foot 
quilting basics to make quilting your own 
quilts a more satisfying and easier task. 
Come “walk” with me!

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022 lØrdag 26. mars

KURS 7
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kurs
NORSK QUILTETREFF 2022lØrdag 26. mars

KURS 8

Giant Nested Curvy  
KURSLEDER: Daisy Aschehoug

Lørdag kl. 12.00–18.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1000/1200. Kurskompendium  

(beskrivelse) er inkludert 

MATERIELL/UTSTYR: 
Ta med symaskin med tilbehør, stoff og 
annet ifølge materialliste som sendes feb. 
2022. 

KURSTEKNIKK: Design og maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer best for 
deg som er noe øvet på symaskin. 
NB! Kurset holdes på engelsk, men kurs-
leder har bodd i Norge noen år og forstår 
og snakker noe norsk. 

Giant Nested Curvy  
(Stor, sammensatt og buet)
Kombiner en rekke presise buer med 
improvisert lappesøm i denne heldags 
workshopen. 

Ved hjelp av to forskjellige typer mal-
sett vil du lage ditt eget, unike, improvi-
serte mesterverk. 

Vi vil diskutere forskjellige alternativer 
for å sy sammen de improvisert sammen-
sydde delene, samt tips for bruk av store 
og små akryl- eller papirmaler for å lage 
buene

Giant Nested Curvy 
Combine a variety of precise curves with 
improv piecing in this day long workshop. 

With the help of two different kinds of 
template sets, you will create your own, 
unique, improv masterpiece. 

We'll discuss various options for pie-
cing the improv slabs, as well as tips for 
using large and small acrylic or paper 
templates to create the curves.
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Trekkspillmappe  
KURSLEDER: Ann A. Kanstad Johansen (AnnAKa)
OBS! Kurset går over to dager
Lørdag kl. 12.00–18.00 (6 timer inkl. pauser) og søndag kl. 09.00–15.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1900/2100. + kr 180 for obligatorisk kompendium, betales til kursleder ved kursstart (kontant eller Vipps).

MATERIELL/UTSTYR

Ta med symaskin med tilbehør, stoff og 
annet ifølge materialliste som sendes feb. 
2022.

KURSTEKNIKK: Maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer for alle 
med interesse for søm. 

Trekkspillmappe
Vi lager en stor, god mappe med mange 
lommer. De største lommene rommer A4- 
størrelse. Mappens utside er laget etter 
tradisjonelle lappe- og quilteteknikker. 
Mappens innside er laget av «Kraft-Tex» 
(vaskepapp). 

Det utfyllende kurskompendiet gjør at 

det ikke vil være noe problem å fullføre 
mappen etter kurset dersom vi ikke rekker 
å gjøre alt i løpet av kurstimene. Full gjen-
nomgang fra kursleder vil bli gitt i løpet av 
kurset. Du får tilsendt kutteplan sammen 
med materialliste før kurset slik at om du 
ønsker det, kan du gjøre litt forarbeid.

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022

lØrdag 26. mars
sØndag 27. mars

KURS 9
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The Magic of the 60-degree grid  
and Walking Foot Quilting 

KURSLEDER: Jacquie Gering
Søndag kl. 09.00–15.00 (6 timer inkl. pauser)

KURSPRIS: kr 1400/1600

MATERIELL/UTSTYR: 
Ta med symaskin med tilbehør og over-
transportør, stoff og annet ifølge material-
liste som sendes feb. 2022. 

KURSTEKNIKK: Design og maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer best for 
deg som er noe øvet på symaskin. 
NB! Kurset holdes på engelsk

Magien i 60-graders 
rutenettet og quilting  
med overtransportør
Rutenett er grunnleggende design i quil-
ting og de passer perfekt for overtrans-
portøren. Rutenett-quilting består av 
flere sett med kryssende parallelle linjer 
og kan lages med linjer i alle vinkler. 

60-graders rutenettet blir ofte oversett 
til fordel for det mer typiske rutenettet 
som er laget med linjer som krysser hver-
andre i 90-graders vinkler. 

På dette kurset vil vi utforske de unike 
egenskapene til 60-graders linjer og bruke 
det grunnleggende 60-graders rutenettet 
til å quilte den grunnleggende diamanten 
til komplekse, unike design som drar for-
del av egenskapene til dette allsidige rute-
nettet. Du vil lære å markere 60-graders 
linjer, quilte fra punkt til punkt uten mer-
king og quilte flere innovative design ved 
hjelp av 60-graders grunnrutenett.

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022sØndag 27. mars

KURS 10

The Magic of the 60-degree grid and Walking Foot 
Grids are foundational designs in quilting 
and are perfectly suited for the walking foot. 
Grids (crosshatch quilting) are made up of 
multiple sets of intersecting parallel lines 
and can be created with lines of any angle. 

The 60-degree grid is often overlooked 
for the more typical grids created with 
lines that intersect at 90-degree angles. 

In this class we will explore the unique 

characteristics of 60-degree lines and use 
the foundational 60-degree grid to quilt 
the basic diamond to complex, unique 
designs that take advantage of the charac-
teristics of this versatile grid. You will 
learn to mark 60-degree lines, quilt point-
to-point without marking, and quilt mul-
tiple innovative designs using the 
60-degree foundational grid.

Søndag 27. mars
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Basic Curves: Traditional and Curvy  
KURSLEDER: Daisy Aschehoug
Søndag kl. 09.00–15.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1000/1200. Kurskompendium er inkludert.

MATERIELL/UTSTYR

Ta med symaskin med tilbehør, stoff og 
annet ifølge materialliste som sendes feb. 
2022. 

KURSTEKNIKK: Design og maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer for alle 
med interesse for søm. 
NB! Kurset holdes på engelsk, men kurs-
leder har bodd i Norge noen år og forstår 
og snakker noe norsk. 

Grunnleggende buer:  
Tradisjonelle og buete
Denne workshopen gir en enkel intro-
duksjon til lappesøm med buer. Hver del-
taker velger en egen tradisjonell blokk og 
skisserer en ny blokk der firkanter delt i to 
trekanter erstattes med kvartssirkelruter. 
Vi vil snakke om designprinsipper og 
quiltematematikk og utforske sekundære 
mønstre. Kurset vil dekke strategier for 
valg av stoff, instruksjoner for søm av buer 
med tre forskjellige «tråklemetoder» og 
mange tips for å klippe og presse, noe som 
hjelper buene dine å se fantastiske ut.

Quilten på bildet er Lanterne Rouge 
(Rød lanterne), designet av meg. Den er 
basert på den tradisjonelle quilteblokken 
Squash Blossom (Squashblomstring) (se 
nedenfor). Dette er ett eksempel på hvor-
dan det kan gjøres.  

sØndag 27. mars

KURS 11

kurs
NORSK QUILTETREFF 2022

Basic Curves: Traditional and Curvy 
This workshop offers an easy introdu-
ction to curved piecing. Each participant 
chooses a traditional block and sketches 
out a new block that substitutes quarter 
circle squares for half square triangles. 

We'll talk about design principles, quilt 
math, and explore secondary patterns. The 
class will cover strategies for selecting 
fabric, instructions for sewing curves with 

three different basting methods, and many 
tips for cutting and pressing that help 
your curves look amazing. 

The quilt pictured is Lanterne Rouge 
Quilt, designed by me. It is based on the 
traditional quilt block Squash Blossom (to 
the left). This is one example of how it 
can be done. 
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Tendrils Project Pouch  
KURSLEDER: Jo Avery

Søndag kl. 09.00–15.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1200/1400 Kurskompendium er inkludert 

 
MATERIELL/UTSTYR: 
Ta med symaskin med tilbehør, stoff og 
annet ifølge materialliste som sendes feb. 
2022. Du må regne med noe hjemmear-
beid i forkant av kurset. 

KURSTEKNIKK: Design og maskinsøm/
håndsøm
FORUTSETNING: Kurset passer for alle 
med interesse for søm. 
NB! Kurset holdes på engelsk

Prosjektmappe  
med bladranke
Jos teknikk med bladranker er en rask og 
enkel måte å applikere på maskin uten rå 
kanter. Vi skal bruke teknikken på to små, 
forberedte paneler og deretter sy dem til 
en nyttig og sjenerøs glidelåsmappe (per-
fekt for lagring av ditt nåværende hånd- 
sømsprosjekt). 

Du må ha med panelene ferdig quiltet. 
Instruksjoner vil bli gitt sammen med 
materiallisten. 

Du vil elske denne fine applikasjons-
teknikken for blader og stilker, som også 
kan brukes til håndapplikasjon (når du 
har litt mer tid!). Jo vil også dele mange 
tips om hvordan du bruker glidelåser og 
legger en fold/kile inn i mappen. 

Tendrils Project Pouch 
Jo’s Tendrils Technique is a quick and sim-
ple way to machine applique without raw 
edges. We will be using this on two small, 
prepared panels and then turning these into 
a useful and generous zippy pouch (perfect 
for storing your current craft project). 

You will need to bring along your 
panels ready quilted. Instructions will be 
given with your supplies list. 

You will love this neat applique techni-
que for leaves and stems, which can also be 
used for hand applique (when you have a 
little more time!). Jo will also be sharing 
plenty of tips for using zips and adding a 
gusset to your pouch. 
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«Hokus Pokus» 
KURSLEDER: Turid Uren
Søndag kl. 09.00–15.00 (6 timer inkl. pauser)
KURSPRIS: kr 1000/1200 + kr 100 for obligatorisk kompendium/oppslagsverk,  
betales til kursleder ved kursstart (kontant eller Vipps). Se også kurs 6.

 
MATERIELL/UTSTYR: 
Ta med symaskin med tilbehør, en lang 
linjal (cm eller inch), en god rullekniv, 
stoff og annet ifølge materialliste som 
sendes feb. 2022. 

KURSTEKNIKK: Maskinsøm
FORUTSETNING: Kurset passer for alle 
med interesse for søm. 

Hokus Pokus
Dette er kurset for deg som ønsker å lære en ny 
og spennende teknikk for å sy skråstilte kvadra-
ter sammen til en topp. En ny og spennende tek-
nikk hvor du ikke lenger behøver å sy sammen én 
og én rad og deretter sette på endetrekanter. 

Dette kurset vil du ha god nytte av når du senere 
skal sy diagonale rutemønstre. Store arbeider er like 
enkle å sy som små!

Teknikken starter med et antall kvadrater (eller 
rektangler) som er sydd sammen til en topp. 
Toppen skjæres i to eller tre deler og: hokuspokus! 
Vi snur rundt på delene og syr dem sammen igjen. 
Plutselig har du en ferdig topp som har diagonale 
ruter: filiokus! Før vi skjærer i stoffet, skal vi lage en 
prøvemodell i papir.

Litt hjemmearbeid i forkant av kurset må du 
regne med, størrelse og mål vil bli sendt i god tid 
før kurset starter.

Du vil se en trinnvis presentasjon på storskjerm 
under kurset som gjør det lettere for alle å se sam-
tidig. Du vil også få god veiledning og nyttig infor-
masjon fra kursleder i løpet av kurset. 
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Tepper som varmer 
og Tepper til glede

Bli med og sy! Aksjonene trenger hele tiden nye tepper.
 

FARGER OG STOFFKVALITETER
Tepper varmer, uansett stoffvalg, farger og 
kvaliteten på arbeidet, men husk at her er 
det er barn og unge som får velge seg et 
teppe. De er opptatt av farger og mote og 
velger ut fra det, selv om de er syke, og 
kanskje nettopp fordi de er syke. Syke-
husskjorten er ikke så kul. 

Med stoffkvalitet mener vi her stoffe-
nes tykkelse, overflate og anbefalte vaske-
temperatur. Velg stoffer som om du syr til 
deg selv, de skal tåle bruk og vask. Velg 
farger og mønstre som om du syr til barn 
og unge i din omgangskrets. 

VATT ELLER FLEECE
Noen bruker fleece på baksiden isteden 
for vatt og bakstykke. Det er populært og 
helt greit, men St. Olavs hospital i 
Trondheim ønsker ikke det. De har sett 
brannskader etter fleece som har smeltet 
på huden. Det respekterer vi selvsagt. 
Sjekk med en koordinator nær deg eller 
aksjonsleder.

ET LITE VATTLAGER
Mange som syr til aksjonen bruker stoff 
og vatt fra eget lager. 

Fra Fr. Jørgensen får NQF kjøpe noe 
vatt til aksjonen, til en gunstig pris. 
Medlemmer av NQF kan kjøpe inntil fem 
meter vatt pr. år for 200 kroner, så langt 
lageret rekker. Pengene dekker porto og 
ekspedisjon. Send en e-post til vattkoordi-
nator på teppeaksjonen@nqf.no

Oppgi ditt navn og medlemsnummer 
og informer gjerne om hvor du leverer 
teppene.

STØRRELSER
Alle størrelser blir verdsatt! 

Mange barn og unge ønsker seg tepper 
med litt størrelse som de kan ha over eller 
under seg. Også noen unge over 18–20 år 
får et teppe. Store tepper til gutter får vi 
inn færrest av. 120 cm x 170 cm kan være 
en god størrelse.

På noen sykehus trener småbarn på 
treningsmatter. Å få et eget krabbeteppe, 
som kan tas med hjem, er meget popu-
lært. Noen kontaktpersoner bruker også 
enkelte tepper som veggbilder eller duker 
på avdelingen. 

MERKING
Informer gjerne om stoff, vattmaterialer 
og vasketemperatur på baksiden av tep-
pet. Skriv gjerne navn på den som har 
sydd, og/eller navnet på quiltelaget/grup-
pen. Bruk permanent tekstiltusj eller lag 
navnelapp. Mange mottakere synes det er 
spesielt hyggelig. 

Vi forventer ikke takkebrev fra barn, 
unge eller foreldrene deres, men mange 
ønsker jo å takke. NQF og aksjonen 
mener at vi bør signere alt vi produserer. 
Tenk om 100 år ...

VASK OG MÅLING
Vask teppene på 40 grader C før de leve-
res. Fest en papirlapp i et hjørne på bak- 
siden med informasjon om størrelse 
(bredde x lengde). Det er til stor hjelp for 
aksjonsleder, koordinatorer og kontakt-
personer i registrerings- og sorterings- 
arbeidet. 

tepper som varmer
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Tepper som varmer
Medlemmer syr tepper og 
aksjonen distribuerer dem til 
sykehus rundt omkring i landet. 
Der får langtidssyke barn og 
unge velge seg et teppe til odel 
og eie. Norsk Quilteforbund 
(NQF) startet aksjonen i 1995. 
Mange tusen barn og unge har 
allerede fått et teppe. 

Aksjonsleder samarbeider med 
lokale koordinatorer rundt 
omkring i landet. Hver lokal 
koordinator har en kontaktper-
son på «sitt» lokale sykehus, 
som de leverer tepper til.

Kontakt
Kontaktinformasjon til aksjon 
Tepper som varmer, og søster- 
aksjonen Tepper til glede i 
Bergen som vi samarbeider  
med, står ved siden av. 

Se også: Ne√6siden til  
NQF (www.nqf.no), under  
fanen Tepper som varmer, 
Kontaktinformasjon, og gruppen 
Tepper som varmer på 
Facebook.  

Støtte fra lokalt næringsliv
Noen quiltebutikker støtter 
aksjonen ved å tilby grupper  
å sy sammen i sine lokaler, eller 
de gir stoff, vatt eller tråd. 

Noen quiltelag og grupper 
søker også støtte fra andre 
lokale bedrifter, som for 
eksempel banker. De gir penger 
til vatt og stoff. Noen matbutik-
ker bidrar med mat eller drikke 
til grupper som syr sammen en 
hel dag eller helg. 

Mange er villige til å gi litt på 
en eller annen måte når de får 
informasjon om aksjonen og 
hvem teppene går til.

mailto:teppeaksjonen@nqf.no
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Både aksjonsleder og koordinatorer tar imot tepper og svarer på spørsmål.  
Kanskje har dere innspill, idéer eller tanker om veien videre? Vi er mottakelig for det meste. 
E-post er enklest, men dere kan også sende en SMS eller ringe.

Aksjon Tepper som varmer  
 | Kontaktinformasjon

Aksjonsleder
Lena R. Andersen
E-POST: lenaquilt@gmail.com
MOBIL: 970 67 413

Vatt-koordinator
Ingjerd Nomme
E-POST: teppeaksjonen@nqf.no
MOBIL: 930 21 004
Hvidstenveien 25
1396 Billingstad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
(UNN), avd. Tromsø
Mona Mørkved
E-POST: mona.morkved@gmail.com
MOBIL: 928 68 484
Stærveien 1, 9015 Tromsø

St. Olavs hospital,
Universitetssykehuset
i Trondheim
Anita Skjellanger
E-POST: notqnot@gmail.com
MOBIL: 401 96 215
Ole Nordgaards veg 18A
7049 Trondheim

Ålesund sjukehus
(Helse Møre og Romsdal HF)
Ann Karin Myren
E-POST: ann.k.myren@gmail.com
MOBIL: 922 39 099
Tunteigen 2, 6264 Tennfjord

Sørlandet sykehus HF
Sissel Byberg
E-POST: sis-byb@online.no
MOBIL: 472 56 812
Engekjærveien 4
4846 Arendal

Sykehuset Telemark HF
Rikke Ditlefsen
E-POST: rikke.ditlefsen@yahoo.no
MOBIL: 900 90 079
Cappelens vei 34, 3933 Porsgrunn

Haugesund sjukehus  
(Helse Fonna HF)
Svanaug Elisabet Simonsen
E-POST: svanaugsimonsen@gmail.com 
MOBIL: 916 05 669
Haglandsvegen 86
5514 Haugesund 

Drammen sykehus  
(Vestre Viken HF)
Lene Aarlev
E-POST: lene.aarlev@outlook.com
MOBIL: 951 67 175
Sagbruksveien 21A,  
3617 Kongsberg

Kalnes (Sykehuset Østfold HF)
Tordis Borgan Suleng
E-POST: tbor-sul@online.no
MOBIL: 986 81 361
Fiskegata 3, 1515 Moss

Haukeland universitetssykehus
(Helse Bergen HF)
Anne Kari Reutz
E-POST: akarikon@online.no
MOBIL: 984 51 552
Stølsvegen 94 F
5262 Arnatveit

OSLO-REGIONEN
Akershus universitetssykehus
HF (Ahus)
Oslo universitetssykehus HF (OUS)
– Aker
– Radiumhospitalet
– Rikshospitalet
– Ullevål

Sunnaas sykehus HF
Stiftelsen CatoSenteret
Lena R. Andersen
E-POST: lenaquilt@gmail.com
MOBIL: 970 67 413
Sundveien 25, 0198 Oslo

tepper som varmer
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Ditt 
lokal- 
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her?
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