
Indbydelse til Venskabsdag 
 
26. marts 2017 10-16 
Så blev det endelig tid til den årlige venskabsdag, mellem Gentofte, Sokkelund og de Grønne 
Quiltere. 
 
Venskabsdagen finder sted i Fuglevad Mølle, Møllevej 2, 2800 Lyngby 
 

Undervisning: 
Vi har i år været så heldige at få Jette Schiøth til at komme og vise og lære os at sy på 
amerikansk. Jette har udgivet bogen Patchworktæpper og den amerikanske borgerkrig. 
 
Deltagerne skal medbringe: 
Stofrester og almindeligt sy grej. 
Rulleskærer 
Lille skæreplade. (DGQ har en stor som står i møllen til fri afbenyttelse) 
Markeringspen Pigma Micron 05. Den er vandfast og bruges også til at tegne broderimønstre 
med. 
Evt. plastic skabeloner fra Marti Michel eller Patchworkhuset, hvis nogen har nogle liggende. 
 
Jette medbringer: 
Tæpper til inspiration 
Skabeloner (prisniveau 90 kr. for 3 skabeloner til en yndig stjerne) 
True grips (gummidupper, der forhindre skabelonerne i at glide pris 49kr) 
Penne, ca. 35 kr. 
Diverse mønstre på egne tæpper 
Bøger, patchworktæpper og den amerikanske borgerkrig. 
 
Jette stiller sig også til rådighed, hvis nogen skulle have  sy problemer med et projekt. 
   
Jette har ikke Mobil Pay, så kontanter er vigtige. 
 
 

 Salgsboder: 
Ulla Vestergård, Kari Bjørner og Gitte Kjær vil fra hver deres stande sælge forskellige ting. Bl.a. stoffer, 
mønstre æsker, hanke og diverse ting og sager. Gitte vil endvidere vise hvordan man syr flag. 

 

 

 



Loppemarked: 

Igen i år kan medlemmerne, i de tre foreninger, lave deres eget patchwork loppemarked. 

- Tag de ting med du ikke har brug for længere 
- Bøger- stoffer-redskaber-ufoer og andet 
- Sæt tydeligt mærke med pris og dit fulde navn. 
- Hvis der er  ting du vil forærer væk, skriver du gratis. 
- Der vil være borde i stueetagen, hvor du kan lægge dine ting 

Vigtigt, Husk kontanter, til ovenstående. 

Cafe: 

Gratis cafe, med kaffe, the og brød. 

Der vil være rig mulighed for at hygge sig med et sytøj, og møde nye og gamle venner fra de 
andre klubber. Husk venligst navneskilt. 

Quilte interesserede venner er velkomne. 

 

Vi glæder os meget til at se jer 

 

Sy hilsner, på vegne af planlægningsgruppen 

Bente Vammen  


