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Morgensamlingen er overstået, og 
ca 30 unge højskole elever drys-
ser ind i multisalen, hvor jeg har 
linet op til dagens undervisning i 
patchwork.
 

Forhistorien er den, at jeg nogle 
uger og weekender om året er 
så heldig at undervise ”korte” 

kursister i patchwork på Nørgaards 

Højskole i Bjerringbro. De korte er 
dem, der er på kursus en uge eller en 
weekend og de lange er de unge, der 
er på højskolen i ca. 5 måneder.
 
Selvom der er 115 unge mennesker 
på skolen, opdager vi dem næsten 
ikke og de ikke os, men alligevel er 
de lidt interesserede i, hvad vi går og 
laver. Jeg benytter enhver lejlighed til 
at byde dem indenfor.
 

– en dejlig dag med patchwork på Nørgaards Højskole

30 !ange elever og
  3 "ymaskiner

Denne dag har jeg fået opgaven: 30 
elever, 3 symaskiner til rådighed, et 
projekt der kan gøres færdigt på 5 
timer.
 
Det var noget af en udfordring også 
set i lyset af, at jeg efterhånden arbej-
der mest på maskine. Men håndsy-
ning måtte være løsningen.
 
Jeg havde forberedt en lille nem 
opgave til alle. To pap sekskanter, 
to stykker stof, limstift, nål og tråd. 
Værsgo: Lim stof på pap, tråd en nål 
og slå knude på tråden, sy de to styk-
ker sammen. Det med limen viste sig 
hurtigt at være en meget dårlig ide, 
eller også havde jeg ikke tydeligt nok 
sagt, at det kun var kanterne på pap-
pet, der skulle have lim!
 
Herefter kunne de vælge forskellige 
opgaver. Mine ting blev nøje stude-
ret og lige pludselig kom de kreative 
ideer.

En del gik i gang med flag. Nogle 
eksperimenterede med noget, der 
lignede art quilt. Stofrester lagt på en 
lille sandwich af to stykker stof med 

På Nørgaards Højskole blev en dag sat af til patchwork.

De færdige ting blev nøje studeret.

Art quilt i udvikling ...
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– en dejlig dag med patchwork på Nørgaards Højskole
tyndt mellemfor imellem. Her kunne 
fantasien få frit løb med stofrester og 
perlebomuld, en slags sashiko. Mine 
gamle hullede cowboybukser, som 
jeg havde lappet med farverige rester, 
blev til inspiration for flere, der hurtigt 
hentede noget tøj, der enten skulle 
pyntes eller repareres.
 
Overalt var der en stemning af hygge 
og ro. Det her er hyggeligt! Hvis jeg 
nu havde noget mere stof, så kunne 
jeg ... Må jeg godt sy et net? Hen ad 
vejen opstod mange ideer, og der 
blev stille og roligt ”gået til den”, for er 
det ikke sådan en kreativ proces er?

Vi prøver af, vurderer, kasserer og 
prøver igen, til vi når et resultat, vi er 
tilfredse med, og sådan var det også 
denne dag. Hvor er det skønt, at en 
stor bunke af mine stofrester fik nyt 
liv.
 
Jeg er sikker på, at der er lagt et 
patchworkfrø hos nogle af de unge. 
De oplevede, at det ikke behøver at 
være så svært endda. Fem timer går 
hurtigt i godt selskab og med noget 
i hænderne. Nogle ting blev færdige, 
og noget skulle med på værelset til 
videre bearbejdning.

Cowboybukser blev fundet på værelset og fik 
dekorationer.

Endnu lidt art quilt ... Der var koncentration og ikke mindst hygge 
dagen lang.

Her blev der kreeret flag.

De færdige ting blev vist frem.

Der blev hygget ved bordene.
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