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Den internationella kviltda-
gen, Quip Day, infaller den 
17 juni, så det är dags att 
börja planera för aktivi-
teter där vi visar upp vårt 
hantverk för allmänheten. 

Quip Day står för Quilt in Public-
Day, det vill säga den dag då vi visar 
upp kvilthantverket för  allmänheten. 
Det kan vi göra på många olika sätt. 
Det finns grupper som ordnar ut-
ställningar och uppvisningar i parker, 
och andra som visar hantverket på 
bibliotek eller i andra publika lokaler.

En del låter besökarna sy tillsam-
mans med gruppen. Oavsett hur ak-

tiviteten genomförs är det viktigaste 
att den syns så vi kan inspirera andra 
att börja sy.

Tänk på att vara ute i tid när ni le-
tar lokal eller plats, för det kan bland 
annat behövas tillstånd från kommu-
nen eller polisen. 

MariaRosorna i Västerås har under 
de senaste två åren visat upp hantver-
ket på Quipdagen i samarbete med 
Ohlssons Tyger. Butiken har nyttjat 
sina möjligheter att hyra lokalyta i 
Erikslunds köpcenter i Västerås, i 
närheten av deras butik. De har dess-
utom erbjudit 20 procents rabatt till 
alla som vill köpa kvilttyger under 
dagen. 

Vi har visat olika kviltar och vad 

man kan göra inom hantverkets ra-
mar. Ett tips är att inte bara tänka på 
stora lapptäcken, utan visa upp vid-
den i vad vi kan göra i lappteknik. 

Den oinvigde tänker oftast på 
”gamla täcken från mormor eller far-
mor”. Utställningen har varit myck-
et uppskattad och vi har fått några 
intresserade som anmälde sig till en 
nybörjarkurs. 

En av våra medlemmar hjälpte en 
ung man som inte fick sin blivande 
frus klänning uppfållad i den butik 
där de köpt den. Klänningen  skulle 
användas samma kväll. Stor kris – 
men det löste sig – vi hade både nål 
och tråd med, och sykunniga på plats.

Lycka till med er Quipdag!
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