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HQL, som vi för enkeLHetens skuLL kallar oss, syr mest 
för hand, men ett och annat maskinsytt projekt blir det 
där hemma. 

Vi brukar ha ett gemensamt projekt på gång. Det kan 
vara en kvilt som vi syr tillsammans och som sedan blir 
ett lotteri. De två senaste inbringade höga summor, vi 
fick 10.000 kronor för Blomsteräng och 8000 kronor för 
The Glow of Friendship. Pengarna går oavkortat  till en 
flickskola i Kamerun.

De första åren sydde vi till Skangal, ett barnhem i 
Estland.

Vi har också haft fördjupning i färglära, med Eva Anell 
som införskaffat sig kunskaper i ämnet genom att gå en 
kurs för Rikstäcket för länge sedan.

Vårt gemensamma arbete just nu är två kviltar med fis-
kar på. Eva hittade ett mönster och trodde att det skulle 

gå galant att sätta ihop det till en kvilt, men oj, vad 
många idéer som hamnat i papperskorgen. Till slut kom 
vi ändå fram till en fungerande plan, och vår fiskkvilt i 
grönt föddes. Vi sydde så många fiskar att det finns kvar 
till en blå liknande kvilt.

Vi gör även utflykter tillsammans. Vi tog en bussresa till 
Gnarp i våras, 31 mil för att köpa tyger! Det var så roligt.

I höstas gjorde vi en kombination med två kulturella 
besök. Vi var på Eskilstuna konsthall och åt lunch där, 
därefter åkte vi vidare till Margareta Lundström i Ärla 
för att njuta av alla hennes tyger och kviltar, mycket 
inspirerande.

Vi så glada över att tillhöra Rikstäcket och att få hälsa 
alla välkomna till Västerås då årsmötet går av stapeln 
här helgen 12-14 oktober. Hjärtligt välkomna  till vår 
härliga stad och några alldeles underbara kviltdagar!
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Handquilting Ladies bildades i Västerås 2005. Vi är tio medlemmar som samlas 
i Vuxenskolans lokaler i Västerås, två gånger per månad. Vi ser fram emot att 
träffa alla på årsmötet i vår vackra stad i oktober.

Välkommen till oss i Västerås

Lokalgrupperna

1. Lokalgruppen i Västerås tredje gemensamma kvilt som de sydde tillsammans 2009, en Churn dash, eller Smörkärna.  
2. Ihoplagda fiskblock, också sytt gemensamt av damerna i Västerås. 
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1. Överkastet för en dubbelsäng, sytt i vitt-på-vitt, är gjort av Eva Anell. 2. Det blå täcket är ett Dear Jane-täcke sytt av 
Ingrid Grähs. 3. På lokalgruppsmöte i Västerås med Handquilting Ladies, här syns Ulla Köll, Ingrid Lindahl, Anita Bränn-
vall och Elisabeth Suchowiak.


