TRÆF2017
Skærbæk Kursus- og Fritidscenter
Storegade 46-48, 6780 Skærbæk
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26. AUGUST
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SØNDAG

Birthe Schultz
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WORKSHOPS
Beskrivelserne er udfærdiget af den enkelte underviser. Har du spørgsmål, beder vi dig derfor
kontakte underviseren.
Igen i år vil der være symaskiner til rådighed i undervisningslokalerne - en til hver deltager. Du
behøver derfor kun at have symaskine med, hvis du ønsker at bruge din egen. Anfør venligst ved
tilmeldingen, om du selv har maskine med.
Lørdag
Kl. 09.15
Kl. 13.15
Kl. 13.15
Kl. 13.15

–
–
–
–

12.15
16.15
16.15
16.15

workshop
workshop
workshop
workshop

nr.
nr.
nr.
nr.

1
2
3
4

Søndag
Kl. 10.00 – 13.00 workshop nr. 5
Kl. 10.00 – 13.00 workshop nr. 6

En blomstereng v/Dorte Gjelstrup
Trådmalede blomster v/Dorte Gjelstrup
Flying Geese v/Anne Hejl
Momigami v/Helle Eggebrecht

Kurver uden lineal v/Anne Hejl
Thailandsk stjerne i foldeteknik v/Helle Eggebrecht

Generalforsamling
På gensyn til Træf 2017 i Skærbæk, hvor generalforsamlingen afholdes lørdag den 26. august kl.
17.15.
Indkaldelse med dagsorden og regnskab kommer i
Kludemagasinet nr. 3/2017.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Harritsø

Udstillinger
Vi glæder os til en flot og alsidig medlemsudstilling
og ikke mindst de mange særudstillinger samt årets
udfordring.
Nogle af udstillingerne er omtalt i Kludemagasinet
nr. 2/2017.

Lær hjemmesiden at kende

- begge dage kl. 11.00 - 13.00
Tips og tricks til www.patchwork.dk med
Frida Eyjolfsdottir.
Kan du ikke logge på, så løser vi også det.

Patchworkbutikker
Vi har inviteret alle butikker, der har annonceret
i Kludemagasinet i det seneste år. Husk altid at
spørge om lov, før du fotograferer butikkernes
produkter.

Årets pin
Siden træffet i 2004 er der blevet fremstillet særlige træf-pins. Du kan købe træf-pin 2017 samt
mange af de tidligere pins i DPF-shoppen.
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Demonstrationer

Der vil være demonstrationer af forskellige
teknikker på begge træfdage.
Demonstrationerne vil blive præsenteret
nærmere i Kludemagasinet nr. 3/2017, som
udkommer sidst i juni.

FOREDRAG
7a. Lørdag kl. 10.00 - 11.30
7b. Søndag kl. 13.30 - 15.00

En tekstilrejse rundt på kloden
Af Helle Eggebrecht
Pris: 50 kr.
Helle er tekstillærer og -kunstner. Gennem årtier
med undervisning har hun samlet en betydelig
mængde tekstilarbejder fra mere end 30 lande.
Samlingen består hovedsageligt af patchwork,
applikation og quiltede genstande. Der er meget
store arbejder til at tage og føle på, og der er små
fine ting, der skal betragtes med lup. Enkelte tekstiler er antikke og sjældne, fordi de ikke mere
bliver fremstillet som håndarbejde på denne måde.
I løbet af foredraget viser Helle sin samling og
fortæller om fremstillingsmåder, syteknikker og om
tekstilkulturen i de forskellige lande. Du bliver taget
med på en tekstilrejse rundt på kloden, du kan føle
på tingene, og du må gerne fotografere!
Vi håber, at du vil nyde Helles tekstile rejse.
Du kan forhåndstilmelde dig foredraget på
www.patchwork.dk

ÅRETS BLOK
“Crossroads to Jericho”’ er indsendt af Marianne
Poulsen fra Næstved Quilterne.
OBS: Det er et krav, at de midterste fem firkanter
SKAL være sorte – se tegning.
Blokken måler 20 x 20 cm, og skabelon kan udskrives
fra www.patchwork.dk. Husk at blokken skal have 1
cm sømrum.
Medbring en eller flere syede blokke, hvis du ønsker
at deltage i lodtrækningen om blokke til en hel quilt.
Mærk blokkene med navn og adresse på bagsiden, lad
evt. pap sidde i og aflever dem i den dertil indrettede
kasse ved Informationen senest søndag kl. 12:00.
Uanset hvor mange blokke til en quilt, du afleverer,
kan du dog kun vinde en quilt.
1 tern = 2 cm
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WORKSHOPS
1. En blomstereng
Lørdag kl. 09.15 - 12.15
Målgruppe: Alle
Deltagerantal: 12
Pris: 395 kr.
Underviser: Dorte Gjelstrup - tlf. 26 24 07 80
Dette lille blomsterbillede sys helt uden skabeloner og mønster, og det er
kun fantasien, der sætter grænser.
Du behøver ikke være en øvet quilter for at sy dette blomsterbillede - alle
kan være med.
Medbring:
Ensfarvede grønne stoffer i forskellige nuancer, stofrester i forskellige
farver til blomsterne, bånd og garner, små stykker tyl, et stykke quiltevat
samt stof til bagbeklædning på ca. 30 x 30 cm, sytråd i forskellige farver,
skærehjul og plade samt symaskine og almindeligt sygrej.

Blomstereng

2. Trådmalede blomster

Valmue

Lørdag kl. 13.15 - 16.15

Målgruppe: Alle
Deltagerantal: 12
Pris: 395 kr. + sykit: 120 kr.
Underviser: Dorte Gjelstrup - tlf. 2624 0780
Mailadresse: dorte@dortegjelstrup.dk
Iris

Solsikke

Ved hjælp af et fotografi trykt over på stof og masser af
sytråd i forskellige nuancer skabes disse blomsterbilleder,
der sys på maskine med frihåndsbroderi. Så her er chancen
for at få øvet sig noget mere på frihåndssyning.
De færdige billeder kan monteres på lærred og i svæveramme eller sys ind i en vægquilt eller taske.
OBS: Inden kurset skal du kontakte Dorte Gjelstrup på mail
og meddele, hvilken blomst (Valmue, Iris eller Solsikke) du
vil arbejde med.
Medbring: Nyrenset og velsmurt symaskine inkl. frihåndsquiltefod og instruktionsbog.
Sykit indeholder blomsterbillede, stabilisator m.m. samt
adgang til en masse sytråd i forskellige farver og nuancer.

3. Tre slags Flying Geese
Lørdag kl. 13.15 - 16.15

Toilettaske

Målgruppe: Alle
Deltagerantal: 12
Pris: 395 kr. - i prisen er inkluderet et stk. mønster
Underviser: Anne Hejl - tlf. 2254 8538
Flying Geese er en traditionel blok, der er blevet populær igen.
Kom og prøv at sy tre forskellige slags: Almindelige Flying Geese,
fire på en gang, gæs i formation og 3D Flying Geese.
Flying Geese kan bruges til utrolig mange ting, her kan du vælge at
sy en toilettaske eller en dækkeserviet.
Du modtager materialeliste inden kurset.
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Dækkeserviet

WORKSHOPS
4. Momigami (papirteknik og håndsyning)
Lørdag kl. 13.15 - 16.15
Målgruppe: Alle
Deltagerantal: 12
Pris: 395 kr. + materialer: 50 kr.
Underviser: Helle Eggebrecht - tlf. 0 5132 6196 (Tyskland)
Mailadresse: helle.eggebrecht@t-online.de

Momigami

Du stifter bekendtskab med en meget gammel japansk papirteknik.
Håndlavet papir bearbejdes med lidt olie og med håndkraft, til det får
en konsistens som vaskeskind. Derefter kan du sy det behandlede
papir ind i patchwork, som var det stof, eller applikere det på stof.
Så tegner vi små enkle kompositioner til en collage. Ud fra den bedste komposition starter hver deltager på en håndsyet collage på ca.
50 x 50 cm.
Jeg medbringer det egnede papir og olie. En materialeliste tilsendes
inden kurset.

Toilettaske

5. Kurver uden lineal
Søndag kl. 10.00 - 13.00
Målgruppe: Alle
Deltagerantal: 12
Pris: 395 kr. - i prisen er inkluderet et stk. mønster
Underviser: Anne Hejl - tlf. 2254 8538
Prøv en grænseoverskridende teknik, hvor vi skærer buer uden
lineal i forskellige stoffer og syr dem sammen på maskine.
Vi prøver teknikkerne af, og efterfølgende kan du bruge dem til
rigtig mange fine ting.
Du har mulighed for at sy en toilettaske eller en dækkeserviet, og
du modtager en materialeliste inden kurset.

Dækkeserviet

6. Thailandsk stjerne i foldeteknik (håndsyning)
Søndag kl. 10.00 - 13.00
Målgruppe: Alle
Deltagerantal: 12
Pris: 395 kr.
Underviser: Helle Eggebrecht - tlf. 0 5132 6196 (Tyskland)
Mailadresse: helle.eggebrecht@t-online.de
I mange af de thailandske bjergstammer sys der små fine mønstre
af foldede stoffstrimler. Disse mønsterdele bruger de i deres dragter,
hovedbeklædning, babybæreposer og tasker.
Thailandsk foldeteknik

På workshoppen syr vi en stjerne på ca. 8 x 8 cm og afprøver
eventuellt flere muligheder i den viste teknik. De små håndsyede
elementer kan du senere bruge til tasker, puder, julepynt, på æsker
og naturligvis i en quilt. Vi syr med hånden, så husk fingerbøl!
En materialeliste tilsendes inden træffet.
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PRAKTISK INFORMATION
OBS!
Det er fra og med i år kun muligt at tilmelde sig træffet elektronisk dvs. via hjemmesiden www.patchwork.dk
Dette gælder både træfbillet samt tilmelding til workshop/foredrag, generalforsamling, medlemsudstilling/
udfordring og som hjælper.
OBS: Tilmeldingen kan først ske fra 1. maj 2017.

Træfbillet
En træfbillet gælder både lørdag og søndag. Prisen er
70 kr. for medlemmer og 95 kr. for ikke-medlemmer.
Som medlem af DPF kan du gratis tage din ægtefælle/
sambo og børn under 12 år med til træf.
Der vil være en særlig indgang til forhåndstilmeldte.
Derfor er det en god ide at forhåndstilmelde sig træffet og dermed springe køen ved indgangen over.
Du kan bestille træfbillet på www.patchwork.dk
Hvis du bestiller din træfbillet på hjemmesiden og
betaler den via netbank, kan du bestille helt frem til
15. august.

Følges du med et ikke-medlem, kan du også forudbestille en billet til denne person.
Du kan som altid også købe træfbillet til medlemspris
ved indgangen.
Husk at medbringe dit medlemsblad eller en kopi
af bladets bagside, fordi der står dit medlemsnummer. Du kan også udskrive dit medlemskort
fra hjemmesiden under ’Min side’.

Bus til træf

Planlægger I at køre samlet i bus til træffet, bedes I kontakte Gunhild Krabbe på tlf. 2068 8176 eller
mail: gunhildkrabbe@gmail.com
I vil herefter få den praktiske information, der gør, at I kommer ind til træffet uden at bruge unødig tid
i køen.

Medlemsudstilling

Alle quilts fra medlemmer kan udstilles!
Vi ser frem til, at rigtig mange medlemmer vil udstille
deres quilts. Forhåndstilmelding er nødvendig, så vi
kan bestille tilstrækkeligt med standvægge.
Tilmeld din quilt hurtigst muligt og senest 30. juli på
www.patchwork.dk.
Du får en bekræftelse på e-mail. Kontakt Hanne Jans,
hvis du ikke har modtaget den senest 20. august.
Husk at medbringe din bekræftelse til træffet.
Ophængning sker fredag mellem kl. 18.00 og 20.30.
OBS: Det er ikke muligt at hænge op lørdag. Kan du
ikke selv hænge din quilt op, kan du kontakte Hanne
Jans på mail: hanne.jans@ mail.dk eller tlf. 4010 1084
senest 20. august for at aftale, hvordan det løses.
Nedtagning kan tidligst ske søndag fra kl. 16.00.

Quiltene vil være dækket af Dansk Patchwork Forenings udstillingsforsikring. Når du tilmelder din quilt,
er det vigtigt, at du angiver en værdi - se evt. vejledende forsikringsværdier på www.patchwork.dk
under Foreningen, når du er logget ind.
Det er ikke muligt at stemme på publikums favorit i
år, da det ikke er en konkurrence, men en medlemsudstilling, hvor vi gerne vil se mangfoldigheden
blandt vores medlemmers patchworkudtryk.

Udfordring
I 2017 vil udfordringen være OVERGANG.
Udfordringen vil blive bedømt af tre dommere, og der vil blive givet en skriftligt bedømmelse til den
enkelte quilter. Krav er beskrevet i blad 1/2017 side 49 samt på hjemmesiden.
Tilmelding sker via tilmeldingsblanket eller ved henvendelse til Hanne Jans, tlf. 4010 1084.
Quilts kan indsendes fra 7. august og skal være os i hænde senest 20. august.
Sendes til: Hanne Jans, Jyllingevej 244, 2610 Rødovre. OBS: Husk Post Nords leveringstider!
Hvis du ikke har mulighed for at afhente quilten søndag den 27. august kl. 16.00 i Skærbæk, så
venligst lav aftale med Hanne Jans.
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PRAKTISK INFORMATION
Hjælpere
Vi kan ikke klare det uden hjælp.
Har du lyst til at give en hånd med på træffet, kan du
tilmelde dig på www.patchwork.dk.
Vi har brug for hjælp til at gå vagt ved udstillinger,
passe DPF-shoppen med tombola, sælge billetter både
i foreningens information og ved indgangen samt
mange andre opgaver. Du kan vælge imellem 2 og 4
timers vagter fordelt på en eller begge træfdage.

Børneudstilling

Dansk Patchwork Forening inviterer til børneudstilling på træffet i Skærbæk. Hjælp dine elever, børn,
børnebørn, naboens børn med at sy en quilt og få
den udstillet.
Eneste krav er at barnet er max 15 år. I bestemmer
selv størrelse, emne osv.
Tilmelding på www.patchwork.dk

Hvis du hjælper, får du som tak for din hjælp en
“hjælperpakke” bestående af T-shirt, navneskilt,
årets pin og en hjælperpin samt kaffe/te og kage.
Efter en vagt på minimum 4 timer i alt kan du, hvis
du ønsker det, få refunderet din indgangsbillet.
Kontakt Lisbeth Svenstrup, hvis du har meldt dig
som hjælper og ikke har fået vagtplanen senest
20. august 2015.

Overnatning
Skærbæk Kursus- og Fritidscenter tilbyder overnatning
i feriehuse - se mere på hjemmesiden:
http://www.kursus-fritidscenter.dk.
Tønder-festivalen er i samme weekend, så book
hurtigst muligt, da der allerede kan være lukket for
booking.
Husk at medbringe badetøj. Der er indendørs svømmehal.

Workshops

Forplejning

Se under beskrivelsen af workshoppen hvad du skal
medbringe, samt om du har mulighed for at købe et
sykit. Kontakt selv underviseren, hvis du er i tvivl.
Du skal forhåndstilmelde dig på www.patchwork.dk.
Pladserne på workshops tildeles i den rækkefølge, vi
registrerer tilmeldingerne. Du får bekræftelse på din
workshop fra underviseren.
Tilmeld dig så hurtigt som muligt, idet de workshops,
der ikke kan gennemføres på grund af for få tilmeldte,
vil blive aflyst 30. juli. Umiddelbart herefter vil du få
besked, så du evt. kan nå at vælge en anden.
Hold dig orienteret om ledige pladser på:
www.patchwork.dk
Sidste frist for tilmelding og betaling til workshops er 30. juli 2017.
Kontakt Conny Møller, hvis du ikke har modtaget en
bekræftelse på din workshop senest 20. august.
Husk at medbringe din bekræftelse til træffet. Tilbagebetaling kan kun ske ved dokumenteret sygdom.
Træfgebyr refunderes ikke.
Husk at sætte kryds i tilmeldingsblanketten, hvis du
har din egen symaskine med.
Allan’s Symaskiner, Ribe, stiller gratis symaskiner til
rådighed i det nødvendige omfang.

Der vil være flere muligheder for at købe mad og
drikke samt kaffe og kage.
Cafeen i forhallen vil være åben under opstillingen
fredag aften samt i træffets åbningstid lørdag og
søndag.
Husk, at det ikke er tilladt at medbringe egne madog drikkevarer i Skærbæk Kursus- og Fritidscenter.

Quiltmiddag
I år tilbyder vi en quiltmiddag lørdag aften kl. 19.30
med lokale specialiteter. Forhåndstilmelding er nødvendig. Middagen omfatter tre retter mad til 195 kr.
pr. person ekskl. drikkevarer.

Forslagskasse

Har du gode forslag, kritik eller ros til foreningen
og/eller træffet, er der opstillet en forslagskasse
ved Informationen.

Symaskinegarderobe
Glemte ting
Henvendelse vedrørende glemte ting kan på træffet
ske til foreningens INFORMATION.
Efter træffet skal henvendelse ske til Dansk Patchwork Forenings sekretariat på tlf. 6536 1155.

Her kan du få opbevaret din symaskine samt store
tasker/poser (ikke kufferter). Det koster 20 kr. pr. del.
HUSK at der er symaskiner til låns på alle workshops.
Bemærk at der kun er åbent i træffets åbningstid:
lørdag kl. 9.00 - 17.00 og søndag kl. 9.00 - 16.00.
Der er ikke opsyn uden for de nævnte tidspunkter.
Det opbevarede står derfor på eget ansvar uden for
åbningstid.
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PROGRAM
LØRDAG
09.00 Dørene åbnes og udstillinger åbner
09.15 Workshops starter
09.30 Butikker åbner
10.00 Træffet åbnes officielt
10.00 Foredrag v/Helle Eggebrecht
10.00 Demonstrationer frem til kl. 12.15
11.00 Tips og tricks til patchwork.dk frem til kl. 13.00
11.30 Tombola åbner
13.15 Demonstrationer og workshops frem til kl. 16.15
17.00 Butikker og udstillingen lukker
17.15 Generalforsamling
19.30 Quiltmiddag for tilmeldte
SØNDAG
09.00 Dørene åbnes
09.30 Butikker åbner
10.00 Morgensamling, præsentation af bestyrelsen
10.00 Workshops starter
10.00 Demonstrationer frem til kl. 12.15
11.00 Tips og tricks til patchwork.dk frem til kl. 13.00
11.30 Tombola åbner
13.30 Foredrag v/Helle Eggebrecht
15.30 Lodtrækning om bloktæpper og afslutning
16.00 Butikker og udstillinger lukker

