Patchwork i Symaskineshoppen - efterår 2013
Underviser: Dorte Gjelstrup
Stofcollage
22-10-13 og 05-11-13 - kl. 17-21
Pris kr. 595,- for 2 aftener af 4 timer pr. gang.
Stofcollage er en sjov leg med mønstrede stoffer, hvor et blad kan blive til en fiskegælle eller
en blomst til et øje. Mulighederne er mange og
det er kun fantasien, der sætter grænser.
Medbring: et stykke lyst stof på mindst ½ x ½
m, rester af mønstrede stoffer, gode spidse
sakse, limstift eller Roxannes glue-baste samt
alm. tegnegrej. Lad symaskinen blive hjemme
den første kursusgang.
Frihåndsquilt - udvidet
19-11-13 - kl. 17-21
Pris kr. 295,- for 4 timer
Disse sjove tasker syes af forskellige rester og
frihånd-maskinequiltes tæt. De pyntes med
foldede blomster, perler og meget mere.
Medbring: et stykke rullemadras og et stykke
foerstof på 60 x 30 cm, stofrester samt brodertråd og alm. sygrej. Jeg vil også have et udvalg
af stofrester med.
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Toilettaske
26-11-13 - kl. 17-21
Pris kr. 295,- for 4.timer
Toilettasken kan syes færdig på de 4 timer og
det færdige udseende kan varieres i det uendelige. Modellen på billedet er pyntet med et bånd
inspireret af Kaffe Fassett ( kan købes i butikken), samt broderet med en af symaskinens
mange pyntesømme.
Medbring: 2 lynlåse på 30 cm, quiltevat og foerstof på 35 x 50 cm samt stof og alm. sygrej.
Jeg medbringer også et udvalg af stoffer.
Sekskanter syet sammen på maskine
03-12-13 - kl. 17-21
Pris kr 295,- for 4 timer
På dette kursus gennemgås teknikker, der gør
det muligt at sy sekskanter sammen på maskine. Teknikkerne vil også blive afprøvet på andre
geometriske figurer.
Sykit kan købes for kr.75
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