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Léto s patchworkem….
Milí příznivci Prague Patchwork Meeting,
V letním čísle Vás chceme pozvat na několik zajímavých akcí. V srpnu se
v anglickém Birminghamu uskuteční další ročník Festival of Quilts, své
zastoupení tam prostřednictvím kolekce „Krajka“ bude mít i PPM.
V září se opět můžete těšit na pražský FOR DECOR, kde bude i Prague
Patchwork Meeting vystavovat i letos.
Kromě informací o těchto akcích si přečtete o obří dece, kterou české
patchworkářky v čele s Danuší Březinovou ušily v Pelhřimově.
Krásné léto!

„Deka má 617 x 204 cm,
je na ní celkem 328
různých Sulky domečků
je z 177 bloků a je ušita z

“

20222 kousíčků látek.....
Danuše Březinová, str.2

Anna Štěrbová

To nejlepší pro patchwork…
V této sekci najdete odkazy na prodejce, u kterých si můžete zakoupit šicí
stroje, látky a další pomůcky, které pro patchwork potřebujete!

www.sicistroj.cz
www.ragos.cz
www.strima.com
www.bernina.cz www.bernina.sk
5. ročník Prague Patchwork Meeting
Foto: Petr Nikodem

www.patchwork-hobby.cz
www.patch-design.cz

Více fotografií z výstavy najdete na našich
webových stránkách.

www.aja-patchwork.cz
www.hotelstep.cz
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Jak dopadl pokus o český patchworkový rekord
10.-11.6.2011 šestičlenný tým patchworkářek pod vedením Danuše Březinové z patchworkové dílny Ostrava došil v
Pelhřimově obří deku ze Sulky domečků. Deka má 617 x 204 cm, je na ní celkem 328 různých Sulky domečků (sčítací
komisař nám započítal i kozí chlívky),je z 177 bloků a je ušita z 20222 kousíčků látek....
Na zhotovení dílčích částí deky se podílelo 178 patchworkářek z celé České republiky. Jak tento šílený nápad vznikl ???
O Pelhřimovu jsme se bavili s Pepou Fuxou(PFAFF) již před třemi roky na Prague Patchwork Meeting, pak se nápad někam
založil. Mezitím jsem vymyslela šití Sulky domečků s tím, že hotová deka bude viset v nějakém dětském domově a
domečky se začaly pomalu kupit. No a pak už to šlo rychle, náš sponzor - šicí centrum Haišman nám poskytl v Pelhřimově
kompletní zázemí.
Dovezli nám šicí stroje, stoly, slunečníky a před krámkem na chodníku vybudovali šicárnu... Náš tým: Pavla Křížová, Iva
Chovancová, Lydie Nimrichterová, Tonja Chalupná, Hanka Součková a Já jsme na místě ještě došívaly lesík a sruby, tím se
nám počet dílečků zvýšil na 20222 (komisař je odmítl spočítat, důvěřoval nám,ostatní vše poctivě přepočítal). Celou
sobotu se deka kompletovala, sešívaly se bloky, prošívalo se a zvládli jsme ji i olemovat. Mezitím vším jsme museli asi 5 x
přerušit práci a jít na podium ukázat jak jsme daleko.... Ještě že jsme měly tak úžasný servis, pánové z šicího centra Pavel
Haišman a Pepa Fuxa nám se vším pomáhali.....
Velký dík patří všem které se zapojily a poslaly ten svůj domeček.....Než deku rozdělíme na menší, bude putovat po celé
republice po patchworkových výstavách. Už teď vymýšlíme, s čím vás překvapíme příští rok
Fotoreportáž najdete na http://www.patchwork-cz.com/brezinova/.

#
Dana Březinová

Fotografie převzaty z webu www.patchwork-cz.com
Autor: Danuše Březinová
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Trendy v bydlení a dekoracích představí veletrhy FOR INTERIOR a FOR DECOR
Podzimní sezóna v Pražském veletržním areálu Letňany vyvrcholí souborem veletrhů věnovaným bydlení, interiérovému
designu a dekoracím. Návštěvníci, kteří ve dnech 6. – 9. října zavítají na letňanské výstaviště, se mohou těšit na veletrh
interiérů a designu FOR INTERIOR i na veletrh dekorací FOR DECOR, které představí řadu novinek ze světa bydlení.
Výstavy budou navíc doplněny o další dvě akce - veletrh dárkového a reklamního zboží FOR PRESENT a letošní novinku –
veletrh gastronomického vybavení FOR GASTRO & HOTEL. Loni se tohoto souboru veletrhů zúčastnilo téměř 24 000
návštěvníků, kteří zde zhlédli expozice 365 vystavovatelů. V letošním roce očekávají pořadatelé účast ještě vyšší.
Všechny čtyři výstavy nabídnou návštěvníkům kompletní a ucelený přehled novinek v úzce souvisejících oblastech.
Veletrh FOR INTERIOR bude ideální příležitostí k seznámení se s nejnovějšími trendy v oblasti bydlení a interiérového
designu. Pořadatelé těchto veletrhů chtějí v letošním roce navázat na úspěch dvou posledních interiérových výstav –
loňské FOR INTERIOR a jarní FOR FURNITURE. Skutečnosti, že se veletrhům v Praze daří, jistě přispívá i zvolená lokalita.
Praha, jakožto významná obchodní křižovatka, nabízí svým výstavištěm v Letňanech ideální prostor pro prezentaci a
návštěvníkům bezproblémovou dopravní dostupnost.
Letňanský veletržní areál má navíc bohatou minulost v pořádání veletrhů se zaměřením na bydlení a návštěvníci jsou
tudíž zvyklí jej pravidelně navštěvovat. O velkém zájmu vystavovatelů účastnit se již zmíněného veletrhu FOR INTERIOR
svědčí skutečnost, že tři měsíce před jeho zahájením je obsazeno 85 % výstavní plochy a manažeři začínají pracovat na
umístění jednotlivých expozic. Plocha veletrhu bude navíc rozšířena o novou halu 3. Vystavovatelé představí na tomto
největším podzimním veletrhu nábytku v Praze aktuální trendy, nové technologie i materiály.
K vidění zde bude nejen designový, luxusní a stylový nábytek, ale také potřeby pro domácnost, dekorace do interiérů a
mnoho dalšího. Na své si zde přijdou ale nejen ti, kteří hledají inspiraci při zařizování svého interiéru, tak i milovníci
originálních doplňků. O ty totiž nebude na veletrhu FOR DECOR, který se v Letňanech bude konat již podruhé, nouze.
Návštěvníci se mohou těšit na nepřeberné množství novinek a posledních trendů z oblasti designových dekorací, skla,
stolování, bytových doplňků a textilu. O vysoké úrovni této akce svědčí i skutečnost, že stejně jako v loňském roce se na
odborné spolupráci veletrhu podílí Prague Patchwork Meeting.
Už loni se ukázalo, že uspořádat společně s veletrhy FOR INTERIOR a FOR DECOR další výstavní akci, bylo dobrou volbou.
I proto jej i tento rok doplní veletrh reklamního a dárkového zboží FOR PRESENT. Novinkou podzimu 2011 bude 1. veletrh
gastronomického zařízení, vybavení restaurací a hotelů FOR GASTRO & HOTEL, který se pořádající veletržní správa ABF,
a.s. rozhodla zařadit k trojici stávajících výstav na základě četných žádostí prestižních firem z oboru gastro a hotelového
vybavení. Více informací o jednotlivých veletržních akcích najdete na stránkách www.forinterior.cz a www.fordecor.cz.

„K vidění zde bude nejen designový, luxusní a stylový nábytek, ale také
potřeby pro domácnost, dekorace do interiérů a mnoho dalšího.“

Fotografii poskytla společnost ABF

Stránka 3

Prague Patchwork Meeting Newsletter

●

2011, Červenec ● www.praguepatchworkmeeting.com

Pozvánka na Festival of Quilts v Birminghamu
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Mystery Quilt „Putování české hvězdy“ – Krok 2
Návrh Kimberly Einmo
Velikost quiltu: 80” x 80”(203x203 cm) / hotový blok: 9” x 9”(23 x 23 cm)

KROK 2
1. Přitiskněte jeden pruh šíře 2” z látky č. 2 na stejně široký pruh z látky č. 4 lícem k sobě.
2. Sadu pruhů sešijte k sobě po délce v šíři běžného švového přídavku. Ušijte celkem 6 těchto dvojsad.
Vyžehlete nejprve zavřené, pak rozevřete a sežehlete směrem k tmavší látce. Nařežte celkem 112 kusů
šíře 2“.
3. Vždy jeden z kusů otočte a položte lícem na líc na druhý odříznutý kus, dbejte na zámkový šev, sešijte
do bloku four-patch. Šev sežehlete nejprve zavřený a pak k jedné straně. Four-patch bloky by měly
mít rozměr čtverce o straně 3½”. Celkem ušijte 56 těchto čtvercových bloků o straně 3½”.
4. Pokud je to třeba, zařízněte všechny bloky na požadovanou velikost.

3 1/2”

3 1/2”

2”

nařežte 112 – 2” dílů

3 1/2”

2”

ušijte 56 – 3 ½” x 3 ½” four patch bloků

V příštím Newsletteru PPM vás čeká další krok k ušití prvního bloku!
Projekt podporuje generální zastoupení PFAFF firma Pavel Haišman

Největší výběr pomůcek Vám i pro tento projekt nabízí
WIS Patchwork Studio (http://www.eshop.patchwork-studio.cz/)

Kurzy v klubovně BPK a ostatní akce
Na kurzy se můžete těšit zase od září! Sledujte sekci kurzy na stránkách www.b-p-k.cz
29.7.2011 pátek

od 16.00

11.-14.8. 2011

Klub tradičního patchworku
Festival of Quilts, Birmingham, Anglie

19.8. 2011 pátek

od 16,00

Art Club

26.8. 2011 pátek

od 16.00

Klub tradičního patchworku
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