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DE TRE VARMASTE DAGARNA i juli ge-
nomförde vi i Kviltsystrarna vår årliga 
utställning, denna gång i Björnhults 
Golfklubb, söder om Falkenberg. 

Där hade vi dukat upp alla våra al-
ster i en stor och rymlig lokal. Flera 
av oss hade ett eget bord för att kun-
na visa våra arbeten på. ”Randigt, 
rutigt och blommigt” var temat för 
utställningen. Väggar, vikväggar, 
stegar, sängar och stolar blev snabbt 
fulla av allehanda alster.

Det här var andra året vi hade ut-
ställningen utanför tätorten. Till-
strömningen av besökare kunde varit 
lite bättre, men med tanke på värmen 
får vi ändå vara nöjda. Vädret rår ju 
ingen på.

Som vanligt hade vi många fina 
vinster till vårt lotteri, så flera besö-
kare som köpt lotter kunde gå riktigt 
nöjda och glada därifrån. 

I mitten av augusti startar vi våra 
träffar igen, då går symaskinerna var-
ma för att tillverka arbeten till nästa 
års utställning.

Kviltsystrarnas
utställning

För fjärde året i rad arrangerade Kvarnkviltarna, 
Öland QUIP-dagen i Borgholm. Många lapptäck-
en och lapptäckesalster visades på torget. Som van-
ligt är variationen och hantverket fantastiskt.

Flitiga Kvarnkviltare sydde på diverse alster. 
Bland allt som fanns att beskåda, fastnade jag för 

en slipskvilt som en av Kvarnkviltarna hade sytt till 
minne av sin man som avled för ett år sedan. Dess-
utom fick jag och min väninna ett tips. Börja samla 
kapsyler till mjölk- och juicekartonger. Klistra fast 
en tygrundel på insidan av kapsylen, ta samma tyg på 
två kapsyler och vips så har du skapat ett memory- 
spel.
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Vi kviltade på torget

Några bilder från Kvilta publikt-dagen i Borgholm.  
1. En jeanskudde, 2. Kviltar utlagda på torget, 3. Slipskvilt 
och 4. Ett memory-spel gjord av tyg och plastkapsyler.


