Underviser: Dorte Gjelstrup

torsdag den 29/9 og 27/10 2016 kl. 17-21 kr. 595

Patchwork for begyndere
Sy dækkeservietter
Dette kursus henvender sig begyndere, der gerne vil lære
de grundlæggende teknikker fra bunden. Vi starter med at
skære med skærehjul efter lineal i inch/tommer. Fordelen
ved at bruge inch-linealer sammen med patchworktrykfødder vil blive gennemgået. Der vil ligeledes blive demonstreret en hurtig måde at sy trekanter sammen på.
På første kursusaften skæres og syes toppen. På anden
kursusaften skal quiltning og montering prøves.
Materialeliste udsendes særskilt.

UFO-dag—patchwork
Lørdag den 26/11 2016 - kl. 10-16.
Pris kr. 495
Har du noget patchwork liggende, som du er gået i stå
med, eller har du brug for hjælp til at komme i gang med
et mønster, du har købt??

Så er der hjælp at hente denne lørdag, hvor Dorte Gjelstrup hjælper dig videre. Der er max 8 deltagere på holdet, så der er god tid til alle.
For at være sikker på at kunne hjælpe alle så effektivt som
muligt, vil Dorte gerne have en lille mail fra dig om, hvad
det er, du har brug for hjælp til inden kurset.

torsdag 13/10 og 17/11 2016 kl. 17 - 21 kr. 595

Jule-bordløber i patchwork
med paillet-hjerter
Der syes en bordløber over 2 kursusdage. Løberen
syes i julestoffer bl.a. ved brug af stamps-teknikken. På
første kursusaften gennemgås forskellige måder at sy
stamps på og toppen syes færdig.. På anden kursusaften
skal quiltning og montering prøves.
Materialeliste udsendes særskilt.

Søndag den 9/10 2016 kl. 10-16 kr.495

ABC quilte tæppe over en aften og en lørdag
Denne søndag er en fortsættelse af 5/9 hvor vi i 6D Ekstra lavede ABC quilteblokke til et tæppe.
I mellemtiden har I minimum broderet 15 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.

Torsdag den 10/11 kl. 17—21 kr. 295
Denne aften vil vi fokusere på frihåndssyning på det færdige tæppe, samt de sidste finesser

