
DPF bjöd som vanligt på mycket att titta på, många bu
tiker och utställningar. Det var gott om plats i Lilleba
eltshallarna vilket var tur för DPF räknade att det varit 
1 300 besökare under de två dagar som träffen pågick.

Utställningen Changing Minds Around the World 
fångade verkligen mitt intresse. Ann Hill från Skottland 
visade bidrag från sitt projekt där 40 kviltare från olika 
länder bjudits in att genom en kvilt dela med sig av sina 

minnen, hopp och drömmar. Fantastiska arbeten med 
några rader från kviltaren uppsatt vid varje kvilt. Till 
exempel skriver Lyudmila Eremenko från Ukarina inle
dande om sin kvilt The Bird of Happiness: ”Jag vill att hon 
ska flyga runt jorden och skänka lycka till alla hem, till 
alla familjer”. 

Ann Hill har sedan 2010 varit engagerad i vården av 
demens och Alzheimersjuka, och hur man kan använda 
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Dansk Patchwork Forenings Traef 2022

I slutet av augusti var vi några väninnor som tog tåget till Middelfart, en 
vackert belägen liten stad vid Lilla Bält. Huvudmålet var givetvis Dansk 
Patchwork Forenings Traef 2022, men vi fick också några sköna dagar att 
strosa runt och njuta av den mysiga staden och ta en fika och en öl i solen.

På kvilt-äventyr i Danmark

Tyren Ferdinand av Mona Madsen. Limfjords-
gruppen 30 år, Tema ”Eventyr”.

Around the World, The Bird of Happiness av Lyudmila Eremenko, Ukraina. Tema 
”Changing Minds”.
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Små kurve av Hanne Kramer, design 
Sue Dailey Design. Lillebaelt Quilterne.

Og risene viste vej av Kirsten Larsen. Tema ”H C Andersen”.

Vi staevner ud av Hanne Larsen. 
Maritimt tema.

Skraldefisk av Pia Toft.  
Tema ”Helsingör”.
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kviltar inom vården för att väcka minnen och skapa upp
levelser.

Äventyr och återbruk
Utställningarna bjöd på en mängd fina arbeten, både 
från olika grupper och från enskilda kviltare. 

Limfjordsgruppen firade sitt 30årsjubileum med en 
utmaning med temat ”Eventyr” (sagor) och allt från Prin
sessan på ärten till Tjuren Ferdinand fanns med. Självklart 
fanns det också flera kviltar från Lillebaelt Quilterne, till 
exempel Hanne Kramers fina Små kurve (små korgar). 

Årets utmaning var ”Genbrug” (återbruk), uppdelat i 
”Genbrug quilt” och ”Genbrug beklaedning”. Det ligger 
i tiden med återbruk och vackra och tuffa plagg visades 
även om det inte var så många bidrag.

Du hittar fler bilder från Dansk Patchwork Forenings 
Traef 2022 på Rikstäckets hemsida: 
www.rikstacket.se

Maskerade av Ebba Lindtner (detalj). Tema ”Fynske kunstnere”.

Når strimler bliver till kunst av Karin 
Östergaard. Kvartals Quilter.

Årets utmaning: återbruk (kläder)Early Spring Morning av Jane Milyaeva, Ryssland. Tema ”Changing Minds”
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