
Jag önskar få presentera en utställning, som hölls i 
början av juni i Pargas, Finland. Det var en 
jubileumsutställning för lapparbetsgillet 
quiltZakke. 

QuiltZakke är ett tvåspråkigt lapp-
arbetsgille, som har haft verksamhet 
sedan 2011. År 2021 skulle vi alltså 
ha firat tioårsjubileum, men coronan 
satte krokben för oss. Nu ville vi ändå 
ordna en jubileumsutställning, och vi 
gav den namnet ”10+1”.

För tillfället har quiltZakke 18 medlem-
mar, vissa har hållit på med lapparbete länge, 

andra har börjat nyligen. Gillet samlas regelbundet två 
gånger per månad under perioden september–

maj. Varannan gång samlas vi i Pargas och 
varannan gång i Åbo. Under våra träffar syr 

vi tillsammans, oftast med något tema. 

Lappretreats under sommaren
Under sommaren har vi också under 
flera år ordnat en tredagars lapp retreat. 

Tysta är vi inte, men helt bortkopplade 
från vardagen. Vi samlas på ett pensionat, så 

vi får gå till dukade bord och kan sy så mycket 
vi orkar. De flitigaste syr från 6.00 till 23.00.

Utställning · quiltZakke

Försenad jubileumsutställning
TEXT: ANJA LINDQVIST | FOTO: GOLDA ZEWI

I finska Åbo och Pargas håller de närmare 20 deltagarna i det 
tvåspråkiga lapparbetsgillet quiltZakke till. När utställningen 
för att fira att gillet fyllde tio år ställdes in på grund av 
pandemin ordnade man i stället en 10+1-årsutställning i år.
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Kuddarna och väskan mot väggen är några av de mysteriearbeten som gillets medlemmar har tagit sig an.

Lapparbeten av Anja Lindqvist, 
Golda Zewi och Gunilla Andersson.

Golda Zewi hade dekorations
kviltat flera av sina arbeten.
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Deltagarna syr arbeten främst för eget bruk, men har 
också donerat ”pyttetäcken” till en prematuravdelning 
och täcken till ett serviceboende. 

Inspiration till våra arbeten får vi till exempel från 
Finn Quilt och Rikstäcket. Alla är medlemmar i Finn 
Quilt, men flera är också med i Rikstäcket, främst för att 
få material också på svenska.

Kontakt genom mysterier
Under coronatiden har vi inte kunnat samlas. Då har 
vi hållit kontakt bland annat genom att göra olika 
mysterie arbeten. Några av dem syntes också på utställ-
ningen.

Det gulröda täcket i bakgrunden och kudden uppe i vänstra hörnet 
är mysteriearbeten. Den mångfärgade väggbonaden på skärmen 
är Siv Lemströms arbete med temat 10+1.

Inger Mattsson hade sytt en väggbonad av slipsar.

www.quilthjartat.se • butik@quilthjartat.se 
0435 - 33001 • 076  - 125 29 97

Tyger&Symaskiner i Kiruna AB
Besöksadress: Tippvägen, Kiruna

Postadress: Forvägen 15B, 981 38 Kiruna
Telefon: 0980-103 04 | rallarrutan@gmail.com

Öppettider: onsdag-fredag 14.00-18.00  lördag 11.00-15.00

RallaRallarr--RutanRutan

Gilla o� –
vi gillar dig!

Husqvarna

Stora Västergatan 33, Ystad
079-358 89 45   |   info@quiltpassion.se

Stort sortiment av byAnnie-produkter och mönster
Sally Tomato spännen och dragkedjor

Många, många vackra tyger
Pappersmallar (EPP) i många upptänkliga former  

med tillhörande skärmallar
Sashiko

Mönster på quiltar, löpare, nåldynor m m

Varmt välkomna till vår fina butik i Ystad  
eller till vår webbshop www.quiltpassion.se

hälsar Annelie – Eva – Nina

NU I NY REGI OCH PÅ NY PLATS

Quilt Passion

RIKSTÄCKET NR 135 · HÖSTEN 2022 17


