Underviser: Dorte Gjelstrup

Lørdag den 20/2 2016 kl. 10-16 - kr. 495

Farvelære i teori og praksis
Det har stor betydning for det færdige resultat af en quilt
eller en beklædningsgenstand, hvilke farver og farvesammensætninger, der anvendes. På kurset vil de grundlæggende teorier blive gennemgået og afprøvet i praksis med
stof og symaskine.
Materialeliste fremsendes

NB!! Dette kursus vil være rigtig godt for jer der ønsker
at lave ABC-quiltetæppet (14/3 og lørdag den 30/4)

Sjov leg med symaskinens pyntesømme
Vores symaskiner har så mange spændende pyntesømme,
som vi næsten aldrig bruger. På dette kursus kombineres
pyntesømmene med forskellige bånd og garner, sytråd i
forskellige farver samt håndbroderi. Det færdige arbejde
kan bruges til tasker, penalhuse eller limes op på et lærred.
Medbring:
Symaskine, sytråd til maskinbroderi også gerne flerfarvet,
synåle til håndbroderi, ramme til at spænde op i samt alm.
Sy-grej.

Sy-kit med alle øvrige materialer kan købes for kr. 100
Torsdag den 10/3 2016 - kl. 17-21.
Pris kr. 295

torsdag 11/02 2016 kl. 17 - 21 kr. 295

En lille blomster-quilt
Dette lille blomsterbillede syes helt uden skabeloner og
mønster, og det er kun fantasien, der sætter grænser.
Medbring: ensfarvede grønne stoffer i forskellige nuancer,
stofrester i forskellige farver til blomsterne, bånd og garner, små stykker tyl, et stykke quiltevat samt stof til bagbeklædning på ca. 30 x 30 cm , sytråd i forskellige farver
samt symaskine og almindeligt sygrej.

Lørdag 30/04 2016 kl. 10-16 kr.495

ABC quilte tæppe over en aften og en lørdag
Denne lørdag er en fortsættelse af 14/3 hvor vi i 6D Ekstra lavede ABC quilteblokke til et tæppe.
I mellemtiden har I minimum broderet 9 blokke til tæppet.
På dette kursus får du hjælp til at montere de enkelte alfabetblokke, der er syet på kursus hos Helle
Lerche, til en færdig quilt. Vi kigger på ideer til quiltemønstre, ophængningskanal og andre relevante
ting, når en quilt skal færdigmonteres herunder frihåndssyning.

