Quiltbutik Textilia fyller 10 år i höst!

Det är 10 år sedan jag startade butiken Textilia här i Rörstrandshuset. Det firar jag på lite olika
sätt men framför allt med utmaningen PRICKEN ÖVER I:ET!
Jag utmanar dig att sy en kvilt/väggbonad/täcke där de två tyger som du ser överst på sidan
(finns i två färgställningar) + en matchande kvilttråd ska ingå till en viss del. Tygerna heter
Woodstock och för i alla fall mina tankar till flower-power men de känns ändå nya och fräscha och
alldeles nya för våren.
En jury kommer att bedöma bidragen och utse dem som bäst har antagit utmaningen och de
bedömer också design, färgsammansättning, kviltning och allmänt utförande m.m.
Folket kommer också att få säga sitt!!!
Jättefina priser delas ut bl.a en Jem Platinum 760 från Janome, en Slimlinebox fylld med
Gütermanns kvilttråd Cotton 30, OttLite Arbetslampa, Clover Ministrykjärn, böcker och massor
med tyg. Många priser blir det…..
Du skickar efter tygpaketet genom att betala in 200 kr + porto 33kr till postgiro 159 65 90-8
Glöm inte skriva namn och adress. Du kan naturligtvis också köpa det i butiken.
Vad gäller? Jo:
⇒
Utmaningen/Temat är Pricken över I:et
⇒
De två tygerna och tråden ska på något sätt ingå på kviltens framsida. Hur mycket är upp till dig.
⇒
Kvilten ska vara minst 70 x 80 cm.
⇒
Kvilten ska vara färdigsydd inklusive vadd och baksida.
⇒
Kvilten ska vara kviltad, hur bestämmer du själv. Det kan vara t.ex. frihandskviltning, i diket kviltning
eller handkviltning.
⇒
Du väljer själv teknik och övriga tyger.
⇒
Nåla på en lapp med namn, adress och telefonnummer på baksidan av kvilten. Jag kommer att sätta
nummer på kvilten och bokföra vem som har det numret. Juryn får inte veta vem som har skapat kvilten
förrän efter bedömningen är klar.
⇒
Kvilten ska skickas till Quiltbutik Textilia senast den 10 augusti 2008
⇒
Kviltarna lämnas tillbaka efter 10-årsfesten i oktober.
⇒
Jag förbehåller mig rätten att använda kviltarna, idéer, bilder osv. till ev. tidningsartiklar, reklamblad
m.m. Självklart med ditt namn som skapare av kvilten.

TACK till mina leverantörer som har
bistått mig med råd och hjälp och produkter: Janome, Gütermann, Holleskov, Rhinetex,
Stof, Skottspolen, Checker m.fl.

