
 
 
 
Malmö 27 april 2020 
 
Hej alla medlemmar i vår fantastiska förening. 
 
Det är en egendomlig tid vi befinner oss i med många människor som har drabbats 
av coronaviruset och ännu fler som befinner sig i karantän. Då är det oss väl 
förunnat, att vi har en hobby som kan hålla oss sysselsatta med våra lappar och 
tyger, när vi måste hålla oss hemma.  
Jag såg ett blogginlägg idag, där en amerikansk kviltdesigner Sheri med bloggen 
Whole Circle Studio inspirerats av barn och vuxna från Italien, som under covid19 
har målat och tecknat för att bearbeta sin rädsla och ångest. Man har målat och sytt 
flaggor,fanor  och bonader  med regnbågar och skrivit texten ”andra tutto bene” Keep 
Calm Stay Home  Stay Strong, som man hängt längs husfasader och från balkonger. 
Sheri har designat och sytt en liten kvilt som man kan få mönster till helt gratis med 
en regnbåge på och med den italienska texten och en engelsk översättning. Du hittar 
informationen här http://blog.wholecirclestudio.com/?p=5120 
 
Vill du läsa gamla tidningar? Vi har börjat lägga in dem på hemsidan. Hittills har vi 
med de flesta tidningarna från de första nio åren och det kommer fler för senare år. 
Du kan läsa dem på Medlemsavdelning, Rikstäckets arkiv.  
 
Vi håller på för fullt med att färdigställa sommartidningen som bl.a. innehåller 
information om årsmötet i Borås. Denna gång kommer det dessutom med en 
mönsterbilaga. Tidningen kommer hem till er omkring den 8 juni. 
 

 
 
Eftersom vi sitter hemma och syr så är det verkligen tillfälle att prova nya mönster 
och bli inspirerade av kviltare från när och fjärran. Mycket inspiration får vi hämta från 



nätet, när det inte kommer att bli så många utställningar att besöka i vår och 
sommar. Den stora saknaden tycker jag är mötena med andra kviltare, när vi träffas 
och syr och inspireras av varandra. 
 
Här är några länkar från när och fjärran att inspireras av. Lägg gärna ut bilder på vår 
FB sida och skicka in till vår tidnings Visa och berätta. 
 
Sy småhus till en kvilt http://www.unitednotions.com/fp_RQC-701-Villages.pdf 
 
Nattfjärilar i PP https://lillyella.com/tutorials/mothcharmblocks/ 
 
Fjärilar https://lillyella.com/tutorials/butterflycharmblocks/ 
 
Muggmatta https://thecraftyquilter.com/2017/05/orange-peel-mug-rug/ 
 
Underlägg och muggmattor https://www.pinksimplicity.com/free-patterns-tutorials/ 
 
Många necessärer http://sewdelicious.com.au/2016/03/20-easy-zipper-pouches-to-
sew.html 
 
Kasse i två storlekar https://www.applegreencottage.com/tote-bag-pattern/ 
 
Ekonomiblock i två storlekar https://www.diaryofaquilter.com/2020/04/economy-quilt-
block-tutorial-and-inspiration.html 
 
Hej Granne ett husblock https://chezstitches.blogspot.com/2020/03/hi-neighbor-
freebie-pattern.html?m=1 
 
Förvaringar av jeans https://my.modafabrics.com/2015/06/up-up-and-not-away 
 
Vänskapsstjärnan https://flamingotoes.com/friendship-star-quilt-block-tutorial/ 
 
Minikvilt med applicerad fjäril 
http://www.commandndesign.com/files/NeoVolPatternV1.pdf 
 
Churndashblock https://www.diaryofaquilter.com/2020/04/churn-dash-quilt-block-
tutorial.html 
 
Zola pennetui https://www.sewcanshe.com/blog/2017/6/27/zola-pen-case-free-
sewing-pattern?fbclid=IwAR1XyyvhXbUXycOsFz2wvMORYb6SiL6rKABwNW4c-9Z-
S8rdiuqCiK-5jcI 
 
Små nåldynor https://buttoncounter.com/2017/01/23/3-inch-block-
pincushion/?fbclid=IwAR2GE7IJ1EMv5ZbeLNEG_no5CqdE54IRvR2zvIwqMpXGwBz
MKdSMwdB2hG8 
 
Duk med blommor https://cluckclucksew.com/2016/10/free-floret-table-topper-
pattern-and-first-blush-fabric-hop.html 
 



Nåldyna med fiskbensmönster https://retro-
mama.blogspot.com/2019/04/herringbone-pincushion-tutorial.html 
15 klassiska kviltblock https://www.sewcanshe.com/blog/2015/9/18/15-classic-quilt-
blocks-with-modern-
tutorials?fbclid=IwAR2rpGv1u7ER5hk6DCOgdcRwEbZCyLfyrZW5egIsWF9OjBD-
TnnufBMYht0 
 
Scrappy Star Blocks https://www.cloverandviolet.com/2011/11/12-days-of-christmas-
sampler-quilt-along.html 
 
Ministring kviltblock https://sewingwithscraps.com/mini-string-quilt-
tutorial/?fbclid=IwAR0JlPAHPBki28oxY-
a1i5r1ob2l7INPy4G1wC5Dyfryj47AwwQSPS-xqDE 
 
Wonkyblock https://twiggyandopal.blogspot.com/2016/04/wonky-block-tutorial-
giveaway.html 
 
Minikvilt med stjärna http://threadbarecreations.blogspot.com/2014/07/free-pattern-
star-cluster-mini-quilt.html 
 
 

 
 
Soliga vårhälsningar från mig  
 
Britt-Inger  
Er ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


