
2022אוגוסטמידעון

חום יולי אוגוסט כבר כאן, ולמרות ואולי בגלל הפעילות נמשכת.
Globalהאתרשלההדרכהבסרטוניבהנאהצפינו Quilt Connection

המברכות.מה שנותן לנו כוח להמשיך, תודה!!! לכלטובותוהתגובות

אם נהניתם והתרשמתם מסדנא מסוימת, אנא ידעו אותנו ונזמן את
הסדנא דרך האגודה.

הנושא:והפעםסרטוניםשלנוספתמסידרהנהנה17-18.9.2022ב
ימשיכושהסרטוניםבתקוה.2022לשנתאחרונהסדרהלחגים,מתנות

גם בשנה הבאה.
לפי בקשת מספר חברות הזמנו את עזי בראל להרצות לנו על המילים

הקודמתשההרצאהלאחר5.9.2022בלבטהריורםשלבשיריו
התמקדה בלחניו והיתה מצוינת.

בין לבין אנחנו עוסקות בחידוש אתר האינטרנט של האגודה ובתוכניות
לעתיד.

פירסום מורות ומתפרות באתר האגודה החדש:
באתר האגודה יש אפשרות לפרסם את שמות המורות והמתפרות

בארץ .
אנחנו מבקשות מהמורות להודיע לנו האם הן מעוניינות בפרסום באתר

האגודה.
*לפי תקנון האגודה, פרסום באתר יהיה לאחר תשלום דמי חבר.

רישום קבוצות באתר
אנחנו מבקשות לרשום באתר את הקבוצות ואת ראשי הקבוצות, לכן

אוwhatsappבאובמיילאותנולידעהקבוצותמראשותבבקשה
בשיחת טלפון. והתודה מראש…

אם למי מחברות האגודה יש רעיון או מידע שרוצות וחושבות שחשוב
שיהיה באתר של האגודה נא לפנות אלינו.



ועד האגודה משתתף בצערה של זהבה הרמן על מותו של בעלה

ועל מותה של חברת האגודה הותיקה טטיאנה ירחי

להלן פעילות האגודה לחודשים הקרובים:

19:00-20:30בשעה5.9.ב'ביום
הרצאה בזום מאת עזי בראל

הסיפורים
מאחורי השירים של יורם טהרלב ז"ל

ההרצאה ללא עלות
נא להרשם על מנת לקבל את הקישור

Globalשלהדרכהסרטוני Quilt Connection

17-18.9.2022ב

הסרטונים ללא עלות
נא להרשם על מנת לקבל את הקישורים



שעותיום הפעילותהסדנאהמורה
הפעילות

עלות
הפעילות

עיצוב ע"ימל ביץ'
קוביות

יום ב'
14.11.2022

ההרשמה18:00-20:00
במייל לאגודה
בצירוף אישור

העברה
בנקאית

ש"ח50

Natalya
Khorover

Textural
Style
מיחזור וניצול

שאריות

יום ג'
6.12.2022

13.12.2022

ההרשמה16:00-19:00
במייל לאגודה
בצירוף אישור

העברה
בנקאית

ש"ח100

whatsAppבאולאגודהבמיילהפעילויותלכלהרשמה*

050-7410930בטלפוןהאגודהמזכירתהלפריןיונהאל:

245884חשבון]12[הפועליםבנק:התשלום

ציוןמבשרת448סניף

*** חברות המעוניינות שנחזור על סדנאות שקיימנו בעבר, אנא צרו
אתשובנזמןחברות10המונהקבוצהשתהיהבמידהקשר.איתנו

הסדנא



משחקים בקוביה- מל ביץ'

הוסיפי מקור כייפי להשראה לעיצוב הקווילטים שלך בעזרת השימוש בקוביית
משחקים. בסדנא זו אציג לפניכן כיצד אני משתמשת בקובייה כדי לאתגר את
עצמי ולחקור אפשרויות עיצוב חדשות ושילובים מקוריים בתחומים של תכנוני
צבע, אלמנטים מתחום האמנות, עקרונות עיצוב, כיוון הבלוקים, ומוטיבים של

תיפורים.

אח"כ יהיה זה תורך לגלגל את הקובייה ולשחק עם המושגים הללו באמצעות
כמה תרגילים שתעשי בפועל.

רשימת פריטים:

צלעות6בעלתמשחקקוביית●
בד רקע – אני מציעה בד חלק או בד בלנדר עם הדפסים קטנים.●

oקווארטרבפטלהשתמשאפשרFAT QUARTERאותוולקפל
לריבועים.

o,בכללצלעאינץ"6-8בגודלבערךשכ"לריבועים4בלהשתמשאו
צד

o('נייר הדפסה, וכו) או שאפשר להשתמש בנייר
מיבחר של שאריות בדים שעומדות בנגוד לבד הרקע (מספיק שאריות●

שייכנסו לשקית סנדוויץ או קופסא קטנה)
o(שיש עליהם כבר פליזלין דו צדדי) שאריות בדים מוכנים להדבקה



oאו, שאפשר להשתמש בשאריות רגילות, ולהדביק אותן עם דבק
(דבק בסטיק) אפשר כמובן להשתמש בנייר במקום בדים – גזירות

ממגזינים, שקיות פלסטיק – כל דבר שיש ושנותן מבחר של
צבעוניות מבחינת הצבע ועוצמת הצבע, או הדוגמא.

אביזרי חיתוך :●
oסכין חיתוך
o12(בערךקטןחיתוךמשטח("

o6(קטןחיתוךסרגלX12("לךשישחיתוךסרגלכלאו.

o.מספרי בד לגזירה
מגהץ (גם מגהץ טיולים זה בסדר גמור)●
משטח גיהוץ קטן●
אני מאד ממליצה שיהיה לכן נייר אפייה או משטח טפלון לגיהוץ, כדי להגן●

על המגהץ ומשטח הגיהוץ כשעובדים עם פליזלין דו צדדי או דבק.
עט, עיפרון●
אופציונלי – דבק סטיק אם עובדים עם בדים שאינם דביקים, שמרדף●

(ניילון לשמירת מסמכים) וטוש דק ללוח מחיק, חתיכה קטנה של מילוי

Tissue(משינייראולטלאים, paper(

שאלות? אי הבנות? הרגישי חופשייה להתקשר אלי בכתובת
melbeach@melbeachquilts.com

mailto:melbeach@melbeachquilts.com


NATALYA KHOROVER
Textural-שאריותוניצולמיחזור Stayle

If you’re like most artists, crafters and makers, you’ve got scraps
left over from a gazillion projects. A collection of diverse tidbits
holds a great deal of promise that shouldn’t go to waste. From bits
of vintage lace to snippets of shiny lycra, they can all be put to use.
Transform these assorted visual morsels into a beautiful
background or a stand-alone composition using a sewing machine,
and hand stitching. Experiment by adding unusual threads,
collected thread snippings and yarns for added texture.  The
results will be unique art imbued with your artmaking history.

Supply list:

·a yard or more of muslin or other solid cotton fabric for a base

·a yard or more of batting or sturdy interfacing

·a yard or more of non-shiny fine tulle in a neutral color



· lots of fabric scraps in various colors, sizes and shapes

·bits of previous projects such as a failed surface design
experiment or a lackluster quilt block or two

·miscellaneous items for added visual texture, such as thread
snippings

· lots of pins

·sewing machine (no need for special needles)

·machine stitching thread

·hand stitching thread and needles

·pointy tweezers; sharp fabric scissors; embroidery scissors;
thimble if used.

תרגום לעברית :

אם את כמו רוב האמנים, האומנים והעוסקים ביצירה, יש לך בוודאי המוני
שאריות שנשארו מעשרות פרוייקטים שעשית. אסופה של חתיכות בד קטנות

אוצרת בתוכה הבטחה גדולה , שאנחנו לא רוצות לגרום לה ללכת לאיבוד.

מחתיכות קטנות של תחרה עתיקה, למיגזרות וחתיכות של לייקרה מבריקה –
כולם יכולים לבוא לידי ביטוי ולהיות שימושיים.

היפכי את הפיסות הללו לרקע יפיפה או קומפוזיציה העומדת בפני עצמה, תוך
שימוש במכונת תפירה ורקמה ביד. הרחיבי את התנסותך ע"י הוספת חוטים

ייחודיים, אוסף שאריות חוטים דקים ועבים  להוספת מירקמים. התוצאה
שתקבלי תהיה שילוב ייחודי של אמנות המשולבת בכישורייך הייחודיים.

רשימת חומרים:

בד כותנה אחדמטר אחד או יותר של בד כותנה פשוט  (מוסלין) או●
לבסיס

)Interfacing(מדידקשאינויציבמייצבאומילוישליותראואחדמטר●
(הערה של יוספהמטר או יותר של טול (שאינו מבריק) בצבע נייטרלי.●

– טולים מגיעים בכמה עוביים. הטוב ביותר הוא טול דקיק, מהסוג
שמשמש להינומות כלה, אבל בצבע נייטרלי. בדר"כ שחור תהיה

הבחירה הטובה ביותר)
שונים וצורות שונות.המון שאריות בדים קטנות בצבעים שונים, גדלים●
לדוג' ניסוי שלאחתיכות/שאריות של פרוייקטים שביצעת בעבד כמו●



הצליח לדעתך בנושא מירקמים על בד, או בלוק טלאים שלא נראים לך
מעניינים דיים.

לדוג' – שאריותפריטים שונים היכולים להוסיף עושר טקסטוראלי,●
חוטים גזורות

הרבה סיכות●
מכונת תפירה●
חוט למכונת תפירה●
חוטים ומחטים לריקמה ביד●
מספרייםפינצטה עם חוד, מספרי בד חדים, מספרי רקמה (אלה●

קטנים, עם חוד בקצה), ואצבעון – אם את משתמשת .


