TRAPHOLT INVITERER DIG TIL AT BLIVE
DEL AF ET KREATIVT KUNSTPROJEKT MED
PATCHWORK, NATUR OG FÆLLESSKAB

TÆT PÅ
TRÆER

VEJLEDNING

Trapholt samarbejder med Trekantområdets Festuge, Trekantområdets naturvejledere, skoler
og biblioteker samt Dansk Patchworkforening og lokale kreative foreninger. Projektet er støttet
af Region Syddanmarks Kulturpulje og Trekantområdets Festuge.
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TÆT PÅ TRÆER

Coronakrisen forgår – klimakrisen består. Tæt på
Træer har afsæt i den stigende interesse for naturen, behovet for nye fællesskaber og kreativitet. Det
store borgerinddragende kunstprojekt vil gennem
kærligheden til naturen også tematisere behovet for
at passe på biodiversiteten og klimaet.
Tusinde deltagere vil i løbet af vinteren og foråret
2021 skabe en kunstig skov i patchwork i samarbejde
med tekstilkunstner Tina Ratzer. I projektet kan man
lære kunsthåndværket af en mester og skabe sit
helt eget udtryk, udforske plantefarvning og få nye
oplevelser i naturen.
Resultatet bliver en kæmpe kunstinstallation i form
af en kunstig efterårsskov, man kan gå ind i. Installationen bliver ca. 4,5 meter bred og 6 meter høj
og udstilles i det offentlige rum i Trekantområdets
Festuge 2021 og på Trapholt. Skovens mange blade
sys i patchwork af projektets deltagere. Hver deltager bidrager med en patchworkblok, hvor motivet er
et blad fra et træ der betyder noget for dem. I dette
hæfte er der en vejledning til både begynderen og
den erfarne patchworker.

Det særlige træ
Mange har ubevidst en relation til et særligt træ
uden at tænke over det. Det kan eksempelvis være

et træ, hvor man nyforelsket gik tur, hvor man har
følt sorg eller ganske simpelt et træ man holder
særligt af. Ved aflevering inviteres man til at fortælle
om baggrunden for og historien bag valget af netop
dette blad (se indleveringsskema på trapholt.dk/taet-paa-traer).

Arrangementer online og fysiske
I løbet af projektet vil der være forskellige arrangementer. Trekantområdets Naturvejledere inviterer
på virtuelle naturvandringer. Tina Ratzer inviterer
hjem i sit studie til patchwork- og plantefarvningsworkshops og andre online tiltag. Forventningen
er, at Trapholt i løbet af foråret også kan arrangere
fysiske møder i samarbejde med Trekantområdets
biblioteker, naturvejledere og kreative partnere,
hvor deltagere kan mødes.

Følg med
Trapholt har oprettet en Facebook-gruppe
”Tæt på Træer”, hvor alle kan følge med i
projektet, dele inspiration og tanker og få
inspiration fra andre deltagere og Tina Ratzer.
Hjemmesiden trapholt.dk/taet-paa-traeer bliver
løbende opdateret med arrangementer, information
om udlevering af materialer, aflevering med mere.

Tæt på træer
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Dit blad er et blad ...

Den røde tråd

der betyder noget for dig. Måske er det et blad fra
din barndom, din have eller en rejse ude i verden.
Det kan også være du har lyst til at gå på opdagelse i
den diversitet, der findes i naturen og vælge derfra.

Med andre ord, det blad du vælger, er din røde tråd
gennem hele processen. Hvis ikke du kan finde et
blad, er du velkommen til at bruge et af bladene i
denne vejledning.

Fælles formgivning i firkanter

INSPIRATIONSVIDEO

Dit blad skal omsættes til et udtryk i firkanter.
Se eksempler på side 14-16.

Struktur
Kig nærmere på dit blads struktur, dets årer og
lad dem være inspiration for din måde at quilte din
blok på til sidst.
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Se video på Trapholts
hjemmeside der viser,
hvordan du leger med formen på blade. Find den her
trapholt.dk/taet-paa-traeer
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FARVEPALETTE HØST
DE 6 FARVER I PALETTEN
KENDETEGNER EFTERÅRETS
FARVER I SKOVEN OG VI
KALDER DEN HØST

DU SKAL VÆLGE EN ELLER FLERE
AF DISSE 6 FARVER TIL DIT BLAD

Ensfarvet stof

Stoffet skal være ensfarvet eller meleret. Kig hvad du har i
dine gemmer, der passer til en af de 6 farver, som er vores
fælles farvepalette. Stoffet kan være bomuld eller hør. Du kan også
lære at farve stof selv i plantefarveworkshoppen 13. februar.

Stof til din baggrund

Til din baggrund skal du have udleveret et helt specielt udvalgt
stykke stof. Hermed får vi samlet værket med en ensartet baggrundsfarve. Dette stykke stof skal du have udleveret fra Trapholt.

For mere information – klik ind på trapholt.dk
Tæt på træer
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Tæt på træer
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MATERIALER TIL DIN BLOK

1. Et blad

2. Karton almindeligt / ternet

3. Pladevat

4. Nål og tråd

5. Vælg et personligt stykke stof til dit blad
Stoffet skal være ensfarvet eller meleret.
Kig hvad du har i dine gemmer, der passer til en af
farverne i farvepaletten på side 5.

6. Et stykke stof til baggrunden på din blok
Til din baggrund skal du have udleveret et helt specielt udvalgt stykke stof.
Hermed får vi samlet værket med en ensartet baggrundsfarve.

OBS: DETTE STYKKE STOF SKAL DU HAVE UDLEVERET FRA TRAPHOLT
SE FLERE DETALJER OG INFORMATIONER PÅ TRAPHOLT.DK
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AT SY STOF
OMKRING KARTON
1

Karton
Når du skal sy din blok, starter du med at klippe
dine firkanter ud i karton. Der findes karton med
mål på, som ses her.

Stof
6 cm

Herefter skal du klippe dit stof ud. Der skal være
1 cm sømrum rundt om din firkant.
Det vil sige: At for en firkant der måler 4 x 4 cm,
vil dit stof måle 6 x 6 cm.

4 cm

6 cm

4 cm

INSPIRATIONSVIDEO
Se video på Trapholts
hjemmeside der viser, hvordan du syr dit stof omkring
karton. Find den her
trapholt.dk/taet-paa-traeer

2
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Tæt på træer
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HVORDAN DU SYR DIN BLOK
1

2

3

5

6

4

Sy lapperne ret mod ret.

Sy små sting oppe langs på kanten.

Lapperne syes som en trappe.

Trappen er en hurtigere måde at sy på,
og den holder blokken vinkelret.

Færdigquiltet blok.

Ritråden fjernes og karton
tages ud.

INSPIRATIONSVIDEO
Se video på Trapholts
hjemmeside der viser, hvordan du fjerner dit karton.
Find den her
trapholt.dk/taet-paa-traeer

Når du har fjernet ritråden, kan du tage dit karton ud. Herefter er du klar til at quilte din blok.
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KLARGØRING TIL AT QUILTE DIN BLOK

INSPIRATIONSVIDEO
Se video på Trapholts
hjemmeside der viser, hvordan du samler de tre lag
inden quiltning. Find den her
trapholt.dk/taet-paa-traeer

Inden du quilter ... skal du samle din blok med et baggrundsstof (samme som bundstof) med pladevat imellem.
Pladevat og baggrundsstof skal have 1 cm sømrum hele vejen rundt, og dermed være lidt større end forsiden.

1. Læg din blok med bagsiden opad.

2. Placér dit pladevat ovenpå.

3. Til sidst dit baggrundsstof.

4. Ri forsigtigt bløde kastesting
ned gennem midten af din blok.

5. Ri gennem alle 3 lag.

6. Ri derefter ned gennem siderne
hermed har du hold på dine tre lag.

Tæt på træer
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QUILTEMØNSTER OG FARVE PÅ TRÅD

INSPIRATIONSVIDEO
Se video på Trapholts
hjemmeside der viser, hvordan du quilter din blok.
Find den her
trapholt.dk/taet-paa-traeer

Quiltemønster:
De sorte streger er
skitsen for dit mønster til
selve quiltningen

Motiv og quiltning
inden for rammen
20 x 20 cm

Inspiration fra dit blad
Dit blad er også din inspiration til quiltningen.
Lad bladets årer være udgangspunkt for dit
mønster af quiltningen.
Det er op til dig, om du vil quilte med lige linjer
eller organiske former. Det er også dit eget valg,
hvor meget du vil quilte din blok. Den skal
quiltes, for at de tre lag holdes sammen.

Farve på quiltetråd
Du quilter med samme farve som farven på dit
stof – for eksempel gul tråd på gult stof.
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DEN FÆRDIGE BLOK

Farve på quilte tråd
Tilpas dine farver med
dit stof, her gul på gul og
hvid på hvid

Initialer: Til sidst broderer
du dine initialer i
nederste højre firkant
inden for din ramme
på 20 x 20 cm

Færdig blok
Din blok er færdig, når du har quiltet inden for
rammen af de 20 x 20 cm.

Afleveres med rå kanter
Blokken afleveres, som på foto, med rå kanter.
Kanterne vil blive skjult i sammensyningen og
derfor er det kun dit motiv inden for de 20 x 20 cm,
der bliver synligt i det sammensyede store værk.

Indleveres til Trapholt
Blokken skal indleveres på Trapholt. Læs mere
om detaljerne for indlevering på bagsiden af denne
vejledning og på trapholt.dk/taet-paa-traeer
Tæt på træer
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FRA BLAD TIL MOTIV AF 4 x 4 CM STORE FIRKANTER
Leg med firkanterne
Når du omsætter dit blad til et pixelleret udtryk, kan du med fordel klippe firkanter
ud i karton og lege med formen, indtil du synes, dit blad er, som du ønsker.

Tag fotos undervejs
Undervejs er det en god idé at tage billeder med din mobil, for på den måde at
sammenligne de udtryk, du danner undervejs.

20 cm

Form og størrelser på firkanterne
20 cm

Bladet omsættes til et pixelleret udtryk og vi
arbejder udelukkende med firkanter. Du kan
vælge at arbejde med store eller små firkanter.
Din blok skal enten bestå af store firkanter
af 4 x 4 cm, som her, eller af små firkanter
af 2 x 2 cm (se side 15).

28 cm

Motiv placeres inden for inderste ramme
28 cm

Du skal placere dit bladmotiv inden for den inderste
ramme, der måler 20 x 20 cm. Det er den, der vil
blive synlig i det endelige værk, hvor din blok bliver
syet sammen med de andres bidrag.

Færdig mål
Din blok er større end dit motiv, og en blok med
4 x 4 cm firkanter skal bestå af 49 firkanter og
måle 28 x 28 cm i alt.
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FRA BLAD TIL MOTIV AF 2 x 2 CM SMÅ FIRKANTER
1

2

3

4

24 cm

20 cm

5

6
20 cm

24 cm

Motiv placeres inden for inderste ramme

Form og størrelser på firkanterne
Bladet omsættes til et pixelleret udtryk,
og vi arbejder udelukkende med firkanter.
Du kan vælge at arbejde med store
eller små firkanter. DIN BLOK SKAL
ENTEN BESTÅ AF SMÅ FIRKANTER AF:
2 x 2 cm, som vist her eller af store
firkanter af 4 x 4 cm (se side 14).

Du skal placere dit bladmotiv inden for den inderste
ramme, der måler 20 x 20 cm. Det er den, der vil
blive synlig i det endelige værk, hvor din blok bliver
syet sammen med de andres bidrag.

Færdigt mål
Din blok bliver større end dit motiv, og en
blok med 2 x 2 cm firkanter skal bestå af
144 firkanter og måle 24 x 24 cm i alt.

Tæt på træer
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EKSEMPLER PÅ BLADMOTIVER TIL EN BLOK
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FOR BEGYNDEREN 4 x 4 CM
1:2 måltegning
28 cm
4 cm

20 cm

4 cm

4 cm
28 cm

20 cm
4 cm

4 cm

Motiv af blad og quiltning
holdes inden for den inderste
ramme på 20 x 20 cm
(den grå boks)

4 cm

Blokken af 4 x 4 cm firkanter skal måle 28 x 28 cm
Motivet placeres inden for den inderste ramme på 20 x 20 cm
Quiltningen skal holdes inden for den inderste ramme på 20 x 20 cm

4 cm
Tæt på træer
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FOR ØVEDE 2 x 2 CM
1:2 måltegning
24 cm
2 cm

20 cm

2 cm
2 cm
24 cm

20 cm
2 cm

2 cm

Motiv af blad og quiltning
holdes inden for den inderste
ramme på 20 x 20 cm
(den grå boks)

2 cm

Blokken af 2 x 2 cm firkanter skal måle 24 x 24 cm
Motivet placeres inden for den inderste ramme på 20 x 20 cm
Quiltningen skal holdes inden for den inderste ramme på 20 x 20 cm
2 cm
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DEL OPLEVELSEN MED ANDRE
Tæt på Træer er et fællesværk og historien om mange mennesker, der sammen
skaber et værk inspireret af naturen og hver enkelt deltagers forhold til denne.
Del derfor gerne din egen fortælling, dit patchwork eller andet der kan inspirere
andre i Facebook-gruppen ”Tæt på træer” og på din egen Facebook eller
Instagram. På den måde kan vi alle følge projektet og inspirere hinanden.
BRUG HASHTAG
#tætpåtræer
#trapholt

INDLEVERING
For at blive en del af projektet, er det en forudsætning, at du i forbindelse med indleveringen
udfylder det elektroniske indleveringsskema på trapholt.dk/indlevering
Udfyld også nedenstående formular og aflever den sammen med dit patchwork.
Se afleveringssteder på trapholt.dk/taet-paa-traeer

BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER
NAVN

........................................................................................................................................

POSTNUMMER

........................................................................................................................................

BY

........................................................................................................................................

E-MAIL

........................................................................................................................................

Jeg har registreret mit bidrag i
indleveringsskemaet trapholt.dk/indlevering

