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Prunkande grönska med knall-
blått inslag av Klockhyacinter, 
fågelsång i alla dess tonarter, stillhet, 
god mat, frisk luft, vackra hus, två 
trevliga hundar, två katter och en 
sköldpadda och surr från åtta syma-
skiner. Vad mer kan man begära? 

Detta fick jag uppleva under en 
vecka i maj i en liten by utanför 
Limoges, Frankrike. 

Under ledning av Sheena Norquay 
från Skottland lärde vi oss frihands- 
kviltningens alla mysterier och mer 
därtill. Kursen hette Take Three Free 
Motion Quilting. Efter att vi stämplat 

våra tyger med cirklar och färgen 
torkat, var det dags att frihands- 
kvilta i många olika variationer med 
utgångspunkt i cirklarna. Detta var 
inte helt enkelt, men blev väldigt fint 
när vi väl var klara.

Förutom fyra svenskor var där tre 
damer från Wales och en dam från 
England. Vi hade alla ett charmpack 
med för de olika årstiderna. Dessa 
kvadrater blandades och delades ut 
till oss varvid vi skar dem i mindre 
bitar och sydde ihop dem i årstider-
nas färger. Vi lät oss därefter inspi-
reras av tygets mönster och kviltade 

efter det. Ju mer vi kviltade desto 
bättre blev vi. 

Förutom all frihandskviltning 
broderade och kviltade vi på linne-
tyg. Sheena berättade om, och vi fick 
också prova på, blending. En teknik 
hon kommit på när hon experimen-
terade med olika trådar. Som mest 
hade hon 1200 olika varianter på 
gång. Vi hade 12 trådar att hålla reda 
på. Enkelt beskrivit är att om du har 
två trådar i olika färger börjar du 
med den mörka, byter sen ut en tråd 
mot en ljusare, nästa steg byter ut två 
trådar mot en ljusare och så vidare 

Frihandskviltning i Frankrike

Under ledning av skottska Sheena Norquay frihandskvil-
tade vi en hel vecka i Frankrike... Men inte bara det, utan vi 
lärde oss så mycket mer. 
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tills det mot slutet är helt ljust. Man 
syr hela tiden för hand med DMC-
garn. Efter ett tag snurrar det runt i 
huvudet och man undrar; vilken tråd 
skulle det nu vara? Sheena har skrivit 
en bok om blending som precis kom-
mit ut på marknaden.

Naturligtvis var det ett måste att 
besöka någon av Frankrikes alla  

antikloppisar där det inhandlades 
spets och en hel låda med knap-
par. Ett besök på pappersmuseet Le 
Moulin du Got hann vi också med. 

Det var en givande och rolig vecka. 
Sheena undervisade med inlevelse 
och delade med sig av alla sina tips 
och trix. 

Crafty Retreats bedrivs av Philippa 

och Frances som bor halva året i 
Frankrike och halva året i England 
där de också bedriver sin kursverk-
samhet. 

För mer info om kurserna i Frankrike:
www.craftyretreats.com

Från Sverige reste Lisbeth Bergström, Karin Ekman, Lena Friberg och Birgitta Hortin, här tillsammans med sina kurskamrater på Crafty 
Retreats, Frankrike. Provbiten ovan visar hur man kan följa tygets mönster när man frihandskviltar.


