Who is who w Stowarzyszeniu Polskiego Patchworku

Chciałybyśmy zaproponować Ci zabawę dla członków SPP, która pozwoli nam lepiej się poznać i
zintegrować.
Zabawa polega na odpowiedzi na znajdujące się poniżej pytania dotyczące tego czym się zajmujesz
i twojego podejścia do patchworku. Odpowiedzi będą publikowane na stronie SPP i na facebooku.
Odpowiedz na wybrane przez siebie 10 pytań znajdujących się poniżej, oraz załącz do maila
zwrotnego:
 zdjęcie portretowe (chcemy się poznać więc dobrze byłoby wiedzieć jak kto wygląda, chyba
wszyscy w większym lub mniejszym stopniu mamy problem z dopasowaniem wizerunku do
nazwiska),
 zdjęcia swoich prac, które są dobrą ilustracją odpowiedzi których udzieliłaś.
Proszę o nie wklejanie zdjęć do tekstu tylko przesłanie ich jako załączników do maila.
Zachęcamy do rozwinięcia tematu pojawiającego się w pytaniu – to nie ankieta, chcemy żebyś się
zaprezentowała zgodnie ze swoim stylem.
Czym zajmujesz się w SPP? Lub czym chciałabyś zająć się w SPP?
Jak długo zajmujesz się patchworkiem?
Jakie były twoje patchworkowe początki?
Jaka jest twoja ulubiona technika?
Skąd czerpiesz inspiracje?
Czy bierzesz udział w konkursach i wystawach SPP?
Na jakiej maszynie szyjesz?
Bez jakiego akcesorium nie potrafisz się obejść? np. nawlekacz do igieł, znikający
flamaster, podświetlana deska kreślarska....
9. Jaki gadżet masz ale po zastanowieniu uważasz, że nie jest potrzebny?
10. Ile czasu w tygodniu poświęcasz na szycie?
11. Czy sprzedajesz swoje prace?
12. Czy masz taką pracę, której nie oddałabyś/nie sprzedałabyś za nic w świecie?
13. Co uszyłaś dla siebie?
14. Jaka była twoja pierwsza patchworkowa praca?
15. Gdzie się szkolisz? Z jakich czasopism, książek się doszkalasz?
16. Skąd bierzesz materiały do szycia? np. mam w domu spory zapas, używam starych tkanin
jakie znajdę w domu, kupuje w szmateksie, kupuje w sklepach patchworkowych, sama
farbuje...
17. Czym się zajmujesz gdy nie zajmujesz się patchworkiem?
18. Czy masz swoją ulubioną kolorystykę?
19. Czy efekt końcowy zgadza ci się z projektowanym?
20. Czy kupujesz nałogowo tkaniny czy zakupy robisz pod konkretny projekt?
21. Co najchętniej szyjesz – patchworki artystyczne, użytkowe, poduszki, torby, podkładki...?
22. Czy masz zorganizowany warsztat czy szyjesz na stole w kuchni?
23. Czy prowadzisz bloga, stronę na której prezentujesz swoje praca?
24. Gdzie mieszkasz ?
25. Gdzie najczęściej kupujesz tkaniny, jakich marek, które są najlepsze wg Ciebie?
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26. Jaki masz zawód?
27. Jakie masz hobby poza patchworkiem?
Jęśli przyszły ci do głowy pytania, które sama miałabyś ochotę zadać koleżanką i koledze ze
stowarzyszenia dodaj je na końcu.
Wypełnioną ankietę i zdjęcia proszę przesłać na adres: magdalena.gasowska@gmail.com

