
info@ingelasquilt.se

Ni hittar mig på både Facebook och 
Instagram under namnet Ingelasquilt

• •
• • •

www.ingelasquilt.se
tel: 0701-722 492

Longarmquiltning i Göteborg
Har även tyger på dubbel bredd och vadd

Lokalgrupperna

Hembygdsföreningen i Rimbo bildades 1962 och det är 
många hus som ingår. Tolvmansgården köptes 1967 och 
är nu föreningens samlingspunkt.

Alla vi sjutton i Blockmakarna bidrog med kviltar till 
utställningen. Vi sa: ”lämna många, så vi kan fylla rum-
met”. Varje helg var vi sedan minst två som var på plats, 
och så kul vi hade! Det kom så många och tittade in och 
de bästa kommentarerna kom från männen som följde 
med sina fruar: ”Men så fint ni har sytt, i så härliga  färger”. 

Vi visade bland annat vår senaste utmaning som de 
flesta av medlemmarna valt att vara med på: ”Fågel, fisk 
eller mittemellan”. 40 × 40 cm, och det är alltid lika kul 
att se hur vi tolkar temat. I det här fallet blev vi tilldelade 
vilken ”del” vi skulle sy. Så roligt när vi inte själva hade 
sett vissa av kviltarna som vi visade.

Blockmakarna 
fyllde gården
I juli fick Blockmakarna äran att ha 
utställning i Tolvmansgården utanför 
Rimbo i Norrtälje kommun. Utställningen 
hade öppet alla helgerna i månaden.

TEXT: ANNETTE NÄSLUND | FOTO: ROSE-MARIE PETTERSSON

Utmaningen ”Fågel, fisk eller mittemellan” lockade nästa alla Block
makarnas medlemmar. Övre raden, från vänster: Gunilla Appelgren, 
Gunilla  Hermansson, Irmeli Isosho, Lillemor Bergström, GullBritt 

Gunilla Appelgren (bro, hus och ko), Gun Adrian (spöken, små 
rutor), Kerstin Söderlund (hund) och Irmeli Isoaho (väderkvarn).

Boka annons  
till nästa nummer!

Kontakta Annika Bergsten
073986 15 48 

annons@rikstacket.se
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LAPP-ELISA.COM
LAPPTEKNIKSPARADISET MED TUSENTALS QUILTTYGER,

MÖNSTER, BÖCKER OCH TILLBEHÖR
MEJLA lapp-elisa@telia.com ELLER RING/SMS ELISABETH +46702044099

MOSSBY QUILTSHOP

Veckans tygerbjudande 
varje måndag på hemsidan

Stor quiltshop med brett sortiment
Personlig service och snabba leveranser

www.mossbyquiltshop.se
info@mossbyquiltshop.se  |  070-58 58 330

”Betlehems stjärna”, 
Irmeli Isoaho.

”Färghav”, Gun Adrian.

 Broman, Yvonne Bergvik, Annette Näslund och Gun Adrian. Nedre 
raden, från vänster: Rose-Marie Danielsson, Berit Eriksson, Rose-Marie 
 Pettersson, Silvana Lotz, Kerstin Söderlund och Anne-Marlen Andersson.
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