Vores Dansk Tyske Patchworkforum ( D-DK-PW-forum )

Hvilken en glæde – endelig igen en sy-weekend med andre
patchwork ildsjæle på Knivsbjerg i Danmark !!!
28 danske og tyske medlemmer af D-DK PW Forum var deroppe og havde det
rigtig godt fra 4.-6. november 2022.
Vi var for 4. gang gæster på Knivsbjerg, og vores overnatning var rigtig optimal.
Bygningerne på Knivsbjerg tilbød friske og smagfuldt renoverede værelser, til
dels med en storslået udsigt. Forplejningen ( også vegansk ) blev booket af
mange deltagere, og vi blev ikke skuffet. Det smagte os alle ganske godt !
Og der til var der tilstrækkelig plads til de mange sybegejstrede med deres
symaskiner, skæreplader og alt det andet kram, som patchworkdamer slæber
med, således at man er godt udstyret til at kunne få enderne til at mødes.
I de tre rum, som vi benyttede plus den store teatersal, var der god plads til de
fire kursusledere fra begge lande og alle de mange skønne stoffer, som kunne
købes. Og på det allerede opstillede udstillingsværk, som Knivsbjerg havde
bygget for vores udstilling i 2018, kunne vi præsentere vores medbragte quilts.
Kurserne har igen vakt utrolig megen glæde. Der blev syet drager på
symaskinen, og der blev vist, hvordan man ved hjælp af linealer kunne
frembringe alle mulige quiltmønstre på symaskinen. I andre kurser blev der
fremstillet forskellige tasker og nye, til dels komplicerede blokke. Også
„ den frie syning “ kom ikke til kort, og der blev selvfølgelig megen tid til
snakken, og tilsvarende var støjniveauet højt. Men sådan skal det jo også
være !
Til afslutning blev alle syede ting vist frem ved Show&Tell under megen bifald.
Så var der fælles kaffebord, og den 3. fælles sy-weekend var slut.
Sådan en weekend føles altid for kort !!!
Pludselig skal det hele pakkes ned igen, selv om man først lige er startet. Men
det er bestemt ikke sidste gang, og måske er du også med . . .
Med venlig hilsen

Kirsten Luth (www.d-dk-patchworkforum.eu)

