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VESTLANDSTREFFET 2008
ROGALAND QUILTELAG
Tekst: Nina Lise Moen

I 2007 hadde vi et månedens blokk-prosjekt, hvor
vi delte ut mønster til en blokk hver måned i 9
måneder. Resultatet ble 20 flotte julequilter.

Leder for Vestlandstreffkomiteen Rogaland Quiltelag.
Rogaland Quiltelag står i år
som arrangør av Vestlandstreffet. Rogaland Quiltelag
er et interessefellesskap for
quiltere i Sør-Rogaland, med
ca 120 medlemmer. Vi er en
non-profit organisasjon, hvor
alle inntekter går tilbake
til medlemmene i laget. Alt
arbeid, også i forbindelse
med Vestlandstreffet, er
basert på frivillig innsats fra
medlemmene våre. Inntektsgrunnlaget vårt er generelt
årskontingent fra deltagere,
og noe kursvirksomhet.

Vi møtes i Løa på Varatun Gård på
Sandnes hver 3. onsdag i måneden
bortsett fra juli måned. Møtene begynner kl 19:30, men dørene er åpne fra kl
18:00. Et typisk quiltemøte inneholder
et tema, for eksempel et foredrag, eller demonstrasjon av teknikker eller
produkter, show & tell og lotteri. Vi har
alltid en quiltebutikk representert på
møtene, så litt shopping blir det også.
Alle interesserte, uansett erfaringsnivå,
er velkomne som medlemmer.
QUILTING

Quilting er en tekstil kunstform; vi syr
alt fra tradisjonelle lappetepper til veggbilder; både til salg, utstillinger, konkurranser, og til egen glede og nytte. En
quilt består av en topp og et bakstykke,
med vatt imellom. Ofte består toppen
av lapper som sys sammen i mer eller
mindre intrikate mønstre (patchwork)
og/eller applikasjoner. Selve quiltingen
er prosessen hvor de 3 lagene festes
sammen med sømmer eller knuter.
Quilting gjøres både for hånd og med
vanlig hjemme-symaskin, og nå finnes

det også mange profesjonelle quiltere
med long-arm-maskiner hvor man kan
få quiltet teppene sine.
VESTLANDSTREFFET

Vestlandstreffet er en årlig samling for
quiltere fra hele vestlandet. Arrangementet går på omgang mellom de 4
vestlandsfylkene, men er også åpne for
quiltere fra andre landsdeler.
I år vil treffet være på Radisson SAS
Atlantic Hotel i Stavanger, helgen 3-5
oktober. Her arrangeres det i tillegg til
7 ulike kurs innen quilting, foredrag,
medlemsutstilling, blokklotteri, juletrepyntkonkurranse, festmiddag, samlinger, tippekonkurranser og ikke minst
utlodninger. Loddsalget utgjør en viktig
del av det å få treffet til å gå i balanse
økonomisk.
Vi i Rogaland Quiltelag har jobbet med
treffet i nærmere 2 år. Tradisjonelt sett
har treffet vært en kurshelg, men vi har
valgt å også lage et tilbud til de som
av ulike grunner ikke skal gå på kurs.
Målet vårt for treffet, er at alle skal reise
hjem med nye teknikker, ny inspirasjon,
og nye vennskap i kofferten. I tillegg
ønsker vi selvfølgelig at treffet skal gå i
pluss økonomisk!
Pr i dag har vi nærmere 200 forhåndspåmeldte til treffet. I tillegg kommer
det mange besøkende innom for å kikke
på utstillingen, handle i butikkene, og
slå seg ned i fellesarealene med litt
håndarbeid. Det kommer til å kry av
stoff og trådavhengige damer på Atlantic, for quilting er fremdeles en typisk
kvinneting her i Norge.

skaffes: lokaler, kursledere, invitasjoner,
program, gevinster, sponsorer, goodybagger til kursdeltagerne, sanger til
festmiddagen, stoff og maler etc.
Det å få kurskabelen til å gå opp, krevde
en god del tankearbeid; vi ønsker
selvfølgelig at alle kursdeltagerne skal
bli fornøyde. I tillegg har medlemmene i
laget sydd fellestepper som premier, og
laget produkter, egne quiltemønstre, og
håndsømprosjekter som skal selges på
treffet.
Utstillingskomiteen vår er i full gang
med å registrere tepper til medlemsutstillingen. Her vil det bli vist fram
noe av bredden i Quiltelaget, bl.a.
resultatene av ulike prosjekter og workshopper vi har hatt i laget.

For å skaffe startkapital til Vestlandstreffet, holdt
vi to lotterier. Her er noen av de flotte gevinstene
medlemmene sydde.

Anne Beier Finnestad, en meget kjær
og inspirerende lokal, og internasjonal,
kursleder, butikkeier og quiltebokforfatter, holder foredrag om inspirasjon på
fredag kveld.
Shopping er selvfølgelig en viktig del av
et quiltetreff. Vi har invitert de lokale
quiltebutikkene, pluss butikker fra
Karmøy, Bergen, Grimstad og Kristiansand til å ha butikk på treffet. I
tillegg vil Rogaland Quiltelag ha en egen
butikk hvor vi selger egne produkter
og suvenirer for treffet. Alle butikkene,
bortsett fra en, skal inn i et felles butikkområde på hotellet, så her blir det nok
liv og røre.

Denne duken er sydd bl.a. av blokker vunnet i et
blokklotteri i Quiltelaget.

Vestlandstreffet er åpent for besøkende
fra kl. 10:00 lørdag, og kl 09:00 søndag,
og koster kr. 50,- pr dag.
Velkommen!

Det har vært mye som skal klaffe og

Vinteren 2007 holdt vi en workshop hvor vi sydde
blokker av stoffrester. Dette krabbeteppet er et
resultat av denne workshoppen
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