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Vi syr tillsammans helgen 11-13 maj. Välj det som 
lockar och passar dig bäst. Utsikt över Piteåälven, gemyt-
liga Årjäng och natursköna Linderödsåsen med Skåne- 
leden 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 pri-
serna variera beroende på de offerter vi fått.

Alla måltider ingår i priset. Vi startar cirka 15:00 på fre-
dag eftermiddag med att fika och avslutar vid 15:00 på 
söndagen, även då med att fika tillsammans innan alla ger 
sig av hemåt.

Du syr vad du själv vill och så länge du orkar om kvällar-
na. 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 pla-
nerar 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 speci-
ellt 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 Linderödsgår-
den har sin affär i ateljén.

Du anmäler dig senast 30:e mars till något av alternati-
ven som följer. 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 kviltretreaten med boende och alla måltider 
är 1950 kr. 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 kr. 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: 
www.storstrand.nu

Ange vilket alternativ du önskar (och ev. rumskamrat):
1. Del i dubbelrum 1 950 :- 
2. Enkelrum 2 100 :- 
3. Inget rum men med alla måltider 1 350 :- 

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

beSt WeStern i Årjäng
Här syr vi en stor luftig lokal på hotellet, där även butiken 
Annas Batik huserar. Rummen som vi erbjuder är 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 och sy är priset 1 350 :-.

  Googla på "Best Western Årjäng", så hittar du många 
fina bilder över hotellet, interiörer och omgivning. 

Ange vilket alternativ du önskar (och ev. rumskamrat):
1.  Del i dubbelrum 2 150 :-
2.  Inget rum men alla måltider 1 350 :-

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

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 Skåne. Retreaten i Värmland är ny, men de två andra 

är favoriter i repris från förra året.

Inbjudan tIll KvIltretreat
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Quilting row by row: 27 skill-
building techniQues

FörFattare: jeanette white & erin 
hamilton

Förlag: c&t Publishing, 2017
isbn: 978-1617455926

Under de senaste åren har vi sett 
många täcken där man har sytt block 
i horisontella rader, det vill säga 
samma block har upprepats ett antal 
gånger till en rad i täckets bredd. På 
framsidan av boken Quilting row by 
row kan du se exempel på de block 
som finns med i boken. Det är verk-
ligen som undertiteln anger, förfat-
taren går från enklel till lite svårare 
lappteknik där du lär dig vartefter du 
avancerar och bygger upp din kun-
skapsbank.

De första blocken i raden är vanli-
ga kvadrater som man syr ihop till en 
remsa med två rader i täckets bredd. 
Sedan får man lära sig sy snedställda 
band till en rad. Därefter kommer 
dresdenblock, tuffa fåglar och fina 
blommor med stjälk i enkel paper 
piecing. Två kapitel med halva tri-

anglar och kvartstrianglar, 
där resultatet blir dels en 
bård med ”dansande kva-
drater” och dels blommor. 
Naturligtvis finns det också  
ett litet kapitel med flygande 
gäss. Det visas maskinapp-
likation med invikta kanter 
med tydliga bilder. Vill du 
lära dig att sy en fransk fläta 
så finns det också en utförlig 
beskrivning till den tekni-
ken.

Den avslutande beskriv-
ningen är ett litet sommar-
landskap sydd i applikation 
föreställande husvagnsse-
mester.  Boken avslutas med 
hur man sätter ihop de olika 
raderna till ett täcke, men du kan 
förstås sätta ihop raderna efter eget 
tycke och smak. Många av blocken 
kan också ingå i löpare eller dukar 
om du väljer att inte sy alla block. 

Ett plus med boken är mönsterbi-
lagan längst bak i boken  till applika-
tionerna, där de tydliga mallarna är i 
full storlek och lätta att rita av.

Jag kan verkligen rekommendera  
denna bok med lite nyare och även 
traditionella mönster och med 
många bra bilder och tydliga instruk-
tioner.

En bok som man blir glad och in-
spirerad av att sy något från och med 
många olikartade tekniker.

recenserad aV britt-inger jönsson

I rad på rad

QUILTINGROW 
BY 
ROW

27 Skill-Building Techniques

Jeanette White & Erin Hamilton

Böcker Våra boktips

linderÖdSgÅrden  
Här kan du verkligen bli inspirerad av miljön. Överallt 
på hotellet och i ateljén finns det kviltade ting, såväl som 
täcken och mindre projekt. 

Kari har dessutom en Longarm, som hon gärna visar 
och du får möjlighet att testa på något prov. Vi syr i Karis 
luftiga syateljé.

Det finns sju dubbelrum med toalett och dusch på 
rummet som kostar 1 950 kr per person, och fyra dubbel-
rum med dusch och toalett i korridoren eller nere i spat 
som kostar 1 750 kr. 

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: 
www.linderodsgarden.se

Ange vilket alternativ du önskar (och ev. rumskamrat):
1. Del i dubbelrum med dusch & toalett på rummet  

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

1 750 :-  
Anmäl dig senast 30:e mars till britt-inger@rikstacket.se

anmälan
Du anmäler dig på mejl till respektive ansvarig för retrea-
terna. I ditt anmälningsmejl anger du ditt medlemsnum-
mer samt ditt namn, adress, telefonnummer och mejl-
adress. 

Ange även vilket alternativ av inkvartering du vill ha 
och namnet på din rumskompis, om du vet vem du vill 
dela rum med. 

Glöm inte meddela eventuell specialkost/allergi.

Välkommen att sy med oss hälsar britt-inger jönsson, desirée Forsman strömner och Vega olsson


