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Nyhetsbrev 2018 februari 

Gott Nytt Syår och Grattis alla jubilarer. 
För jubilarer är vi alla i Kviltföreningen Rikstäcket. För 30 år sedan startades 
föreningen och många mil tråd har förbrukats sedan dess. Stilar har ändrats på både 
mönster och tyger, nya trender har kommit och gått men det viktigaste är att vi 
fortfarande syr lappteknik på just det sätt vi önskar. 

Inom en snar framtid kommer ytterligare en tidning till er fylld med spännande 
utmaningar, artiklar och lite mönster.  

Jag efterlyser anmälning till utmaningar i EQA och påminner er om att delta i dessa. 
Ni kan gärna maila mig marianne@rikstacket.se och meddela att ni har något på 
gång. Fullständiga regler finns på hemsidan och förra numret av tidningen. Extra 
spännande är det att det är annan storlek 35-50 (stående) och till 2019 ska de vara 
sex stycken storlek 80*120cm och de kan ni sy i grupp eller enskilt. Observera också 
att deadlinen är 1 december 2018. 

Vi planerar för fullt för årsmötet i Västerås. Vi kalkylerar och planerar och hoppas att 
vi ska kunna erbjuda er en helg utöver det vanliga den 12-14 oktober. Här hoppas vi 
att ni kommer med kviltar till visa och berätta, gärna en gammal och en ny eller ställer 
ut under samma tema. 

Under våren kör vi tre retreat 11-13 maj och nytt för i år är att vi släpper 
anmälningarna i och med detta nyhetsbrev den 12 februari.  

Vår vision står kvar att vara 3000 medlemmar år 2020. Tiden går fort och därför 
uppmanar vi var och en av er att värva fler medlemmar. Skulle vi fixa en var, så 
skulle visionen vara uppnådd. 

Logga in på medlemsavdelningen på hemsidan och titta vad som finns där. Där är 
förutom tips för medlemmar med länkar till olika bloggar och hemsidor också mönster 
på svenska, dels de som varit i tidningen fr.o.m. hösten 2014 och en del annat smått 
och gott. 
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Välkommen på kviltretreat med Rikstäcket i Norrbotten, 

Värmland och Skåne. 

 
 
Vi håller till på Storstrand i Öjebyn utanför Piteå, i Årjäng på Best Western Hotell och 
på Linderödsgården i Linderöd. Vi syr tillsammans helgen 11-13 maj. Välj det som 
lockar och passar dig bäst. Utsikt över Piteåälven, gemytliga Årjäng och natursköna 
Linderödsåsen med Skåneleden utanför knuten. 

Välkommen till en mysig kvilthelg. Vi ser fram emot att sy tillsammans med dig. 

Vi har samma koncept på alla ställena, däremot kan priserna variera beroende på de 
offerter vi fått. 

Alla måltider ingår i priset. Vi startar ca 15:00 på fredag em med att fika och avslutar 
ca 15:00  på söndag även då med att fika tillsammans innan alla ger sig av hemåt. 

Du syr vad du själv vill och så länge du orkar om kvällarna. Du kanske vill ta med 
dina UFO:n eller något projekt du vill ha hjälp med. Eller varför inte börja på något 
nytt. 

Lördag eftermiddag eller vid middagen på kvällen planerar vi in en Visa och berätta, 
så ta med dig något du vill inspirera oss med. 

Du får naturligtvis möjlighet att handla tyger, tråd och annat som en kviltare kan 
behöva. Om det är något speciellt som du vill ha från butiken på retreaten går det 
alltid att beställa i förväg. 

Rallarrutan från Kiruna är i Öjebyn, Annas Batik i Årjäng och Kari som driver 
Linderödsgården har sin affär i ateljén. 
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Första anmälningsdag är 12 februari och sista dag 30 mars. 

Tänk på att din anmälan är bindande. 

Storstrand i Öjebyn 
Du bor i tvåbäddsrum som är enkelt inredda och har dusch och toalett i korridoren. 
Några av rummen är en trappa upp så meddela om du vill bo på bottenvåningen om 
du behöver det. 

Priset för kviltretreat med boende och alla måltider är 1950:- kronor. Om du bor i 
närheten och inte vill sova över men ändå vara med så går det självklart att göra det. 
Priset blir då för kviltretreat utan boende men med alla måltider 1350:- kronor. 

Vi har även tillgång till några få enkelrum och priset blir då 2100:- kronor för 
kviltretreat, boende och alla måltider. 

Här får du mer information om Storstrand http://www.storstrand.nu 

 

Anmäl dig senast 30:e mars 2018 till vega@rikstacket.se. 

 

Ange vilket alternativ du väljer: och ev. rumskamrat 

1. Del i dubbelrum 1 950:-  
2. Enkelrum 2 100:-  
3. Inget rum men med alla måltider 1 350:-  

              

 

Best Western i Årjäng 
Här syr vi en stor luftig loka på hotellet, där även butiken Annas Batik huserar. 
Rummen som vi erbjuder är av hög klass och ljusa och fina och med toalett och 
dusch på rummen.  
Priset för kviltretreat med boende i dubbelrum är 2 150 :-. Bor du i närheten och inte 
vill sova över men ändå vara med att sy och få lunch, middag och fika är priset  
1 350:-. 

  Googla på Best Western Årjäng, så hittar du många fina bilder över hotellet, interiörer 
och omgivning. Anmäl dig senast 30:e mars 2018 till  desiree@rikstacket.se 

 
Ange vilket alternativ du önskar och ev rumskamrat om du vet det 

 
1.  Del i dubbelrum 2 150:- kronor 
2.  Inget rum men alla måltider 1 350:- 
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Linderödsgården   

  
Här kan du verkligen bli inspirerad av miljön. Överallt på hotellet och i ateljén finns 
det många kviltade ting, såväl som täcken och mindre projekt. Kari har dessutom en 
longarm, som hon gärna visar och du kanske kan testa på något prov. Vi syr i Karis 
luftiga syateljé. 

Det finns sju dubbelrum med toalett och dusch på rummet som kostar 1 950:- per 
person  och fyra dubbelrum med dusch och toalett i korridoren eller nere i spat som 
kostar 1 750:- . Det finns ingen hiss i hotellet eller upp till syateljén. Men du får hjälp 
med att bära upp och ner din symaskin och dina väskor om du behöver. 

Här hittar du mer information om Linderödsgården http://www.linderodsgarden.se 

 

Anmäl dig senast 30:e mars 2018 till britt-Inger@rikstacket.se 

Ange vilket alternativ du önskar och ev rumskamrat om du vet det 
 

1. Del i dubbelrum med dusch och toalett på rummet 1 950:- 
2. Del i dubbelrum med dusch och toalett i korridoren 1 750:- 

  
 

 
Du anmäler dig på mail till respektive ansvarig för retreaterna.  
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På anmälan anger du ditt medlemsnummer, namn adress, telefonnummer och 
mailadress. Ange vilket alternativ av inkvartering du vill ha och rumskompis om du 
vet det. 
 
OBS OBS OBS OBS 
Glöm inte meddela eventuell specialkost / allergi , i din anmälan. 
 
Från ett snötäckt Gällivare och ett grönt Malmö 
Kvilthälsningar  
Marianne och Britt-Inger 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


