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at skabe unikke ting er noget, der til alle tider og på alle steder på jordkloden har givet mennesker en enorm

glæde. Denne bogs ærinde er at videregive netop den skaberglæde ved håndarbejde.

Emnet er patchwork og moderne håndquiltning, og målet er at skabe unikke og smukke ting med masser af
sjæl. Der er fokus på, at tingene skal være anvendelige og bæredygtige. Bogen er en blanding af en praktisk
værktøjskasse med vejledninger og illustrationer og en inspirationskilde med billeder og opfordringer til

kreativitet. 

På en tur gennem hus og have møder man forskellige farver, forskellige patchworkteknikker og forskellige
quiltesting. Hvert rum har sin egen farve fra farvecirklen - og det ydre rum, haven, har alle farverne, så her er

der mulighed for at få brugt alle de små rester. Der lægges vægt på, at de anvendte teknikker ikke er for
komplicerede, da alle skal kunne være med - nybegynderen såvel som den erfarne patchworker og quilter. 

Om forfatteren 
Cathrine Staal Axelsen er det, man kalder en rigtig håndarbejdsnørd. Fra syvårsalderen har hun broderet, og
siden da har strik, hækling og maskinsyning fulgt efter. De seneste mange år har patchwork og håndquiltning

optaget al hendes tid. 

Cathrine er oprindelig uddannet lærer og har siden suppleret sin uddannelse med en kandidat i pædagogik
samt det nye linjefag Materiel design. De seneste år har hun gjort det til sin levevej at undervise i patchwork

og moderne håndquiltning.
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