Kursusprogram foråret

Januar 2013

Hermed fremsendes forårets spændende kursusprogram. Du kan tilmelde dig på vores
hjemmeside roskilde@symaskineshoppen.dk eller på tlf. 46 35 12 71. Du er selvfølge altid
velkommen til at komme ind i butikken og blive inspireret.
Nyheder i kursusprogrammet:

patchwork kursus i –frihåndsquilt II (sy en hyacinthætte)
patchwork ved brug af pyntesømme
sekskanter syet sammen på maskine
Grundkursus i at sy undertøj
Sy en affaldspose til at hænge ved din maskine
5D Editor Plus
5D quiltdesign creator
lav en prove med hver af de nye stabiliseringesmaterialer
Alle patchworkkurser er fremover på 4 timer da vi har erfaret at man ikke kan nå det på 3 timer

Andre Aktiviteter i butikken
Fredagsmøder der afholdes den sidste fredag i måneden mellem kl. 14-17
Vil blive udsendt særskilt, da vi pt. ikke har alle fredagene på plads.

NB!!! Vi forhandler fremover den helt fantastiske
Kai saks se den under nyheder på vores hjemmeside
Messe i Roskilde hallerne
Vi vil som sædvanlig være at finde på Roskilde messen for Hjem og Familie i weekenden den 9. Og 10.
Februar fra kl. 10 – 17. Her vil vi have et udvalg med

af maskiner fra Pfaff, Husqvarna Viking og Singer.

Messe i Rødovre Hallerne 1. 2. 3. Februar
2013
Denne messe er en håndarbejdsmesse, hvor vi deltager sammen med de andre
medlemmer fra SY:DK. Vi vil være med både alm. Symaskiner og
broderimaskiner samt 5D. Vi er på en stand på 60 kvm.
Vi glæder os til at se dig ved en eller flere af vores mange aktiviteter i butikken.

Symaskine Shoppen Aps
Algade 64
4000 Roskilde
Lisbeth , Steen og Helle
.

KURSUSPROGRAM FORÅR 2013

PFAFF, HUSQVARNA VIKING OG BERNINA
Pris:

3 timer 295,00 for vore kunder ( Kr. 595,- for andre)
4 timer 395,00 for vore kunder ( Kr. 695,- for andre )
5 timer 495,00 for vore kunder ( Kr. 795,- for andre )
Weekend kursus kr. 100,00 pr time for vore kunder
(Kr. 195,- pr. time for andre)

Vore kunder er kunder der har købt i en af SY.DK's butikker.

Sted:

Algade 64, 4000 Roskilde hvis der ikke er anvist anden adresse.

Tilmelding:

På hjemmeside, telefon eller i butikken

Medbring:
Husk !:

Egen maskine inkl. alt tilbehør samt lidt sygrej, eller hvad vi skriver i
bekræftelsesbrevet.
10% kontantrabat på alle varer på kurset

SYMASKINESHOPPEN ApS
ALGADE 64
4000 ROSKILDE
TLF. 4635 1271 / 2033 4549
www.symaskineshoppen.dk
roskilde@symaskineshoppen.dk
Lisbeth Schmidt / Steen Olausson / Helle Lerche

OVERLOCK
19-02-13
18.00-21.00

Basiskursus I for 5 tråds overlock

12-03-13
18.00-21.00

Basiskursus II for 5 tråds overlock

21-01-13
18.00-21.00

Basiskursus for 4 tråds overlock

Du vil her blive dus med trådning, differentialtransport, almindelig overlocksyning, rullesøm m.m.

Du vil her fortsætte med at sy coversøm, sikkerhedssøm, kædesøm samt se ekstra trykfødder.

Du vil her blive dus med trådning, differentialtransport, almindelig overlocksyning, rullesøm m.m.

SYMASKINER
28-02-13
18.00-21.00

27-03-13
18.00-21.00

09-04-13
17:00-21:00

For dig der lige har erhvervet en ny elektronisk symaskine
Her vil du blive dus med betjening af din symaskines funktioner og prøve sømme, samt sy med
forskellige nåle.

Border/trykfødder
Denne aften vil vi sy en pude. Puden dekoreres med border, dem du har på symaskinen, med bånd og
snore, hvor vi prøver nogle trykfødder beregnet til bånd og snore m.m. Kun fantasien sætter grænsen.

Grundkursus i undertøjssyning og elastiske stoffer
Denne aften vil du få lært grundprincipperne i at sy undertøj og T-shirt. Du vil lære og bruge de
elastiske sømme på din symaskine. Inden du går hjem har du selv syet 12 små syprøver samt set
hvordan man syr et par trusser.

18-03-13
Affaldskurve
17.00-21.00
Ja hvad er nu det. Kirsten Møller vil vise dig, hvordan du på din sy maskine kan sy og brodere en lille
affaldskurv, som du kan ha' hængende ved bordkanten ved siden af din maskine til trådrester m.m. Kom ind og se den
opsyet i butikken.

04-03-13
18.00-21.00

Sy børnetøj fra alderen 0-6 år
Det er slet ikke så svært, det er bare om at komme i gang. Så har du lyst, så kom og prøv at sy noget til
guldklumpen. Har du ikke en symaskine, stiller vi maskiner, tråd, nål og mønstre til rådighed. Vi er to
undervisere til at hjælpe dig med at klippe og sy.

BRODERI-MASKINER
11-03-13
16.00-21.00

Stabilisering

17-04-13
16.00-21.00

Broderi på broderimaskine for nybegynder
Er du ny og lidt usikker med brodering på din broderi maskine så har du mulighed, for her at blive

Vi er bl.a. begyndt at føre Inspira´s stabiliseringer, udover dem vi kender er der kommet en hel masser
nye som er med til at fuldende dit broderi uanset hvad du brodere på.
Denne aften vil Conny fra VSM undervise dig i de forskellige typer af stabiliseringer.

mere dus med bl.a. placering, brugen af de forskellige rammer m.m.

08-05-13
16.00-21.00

Anderledes broderier der kræver lidt mere teknik
Nogle broderier kræver en anderledes fremgangs måde, som nogen gange kan være svære at forstå.
Bl.a. cutwork, applikation, tråd-kit m.m,.Denne aften vil vi prøve de forskellige spændende specielle
teknikker. Har du spørgsmål til broderi teknikker så send dem på mail til os inden kurset.

5D EMBROIDERY
23-01-13
18.00- 21.00

12-02-13
18.00- 21.00
.
27-02-13
18.00- 21.00

5D Embroidery Modul I:
Er du en af de heldig der har 5D Embroidery programmet og er helt ny i dit program. Så har du en
chance her at få gennemgået, over tre aftener, nogle af de utallige muligheder der er i 5D Embroidery
og blive meget mere dus med denne modul

5D Embroidery Modul II:
Vi forsætter fra første aften

5D Embroidery Modul III:
Vi forsætter fra de to første aftener

20-03-13
18.00-21.00

5D Creator I

10-04-13
18.00-21.00

5D Creator II

01-05-12
18.00-21.00

5D Creator III

30-01-13
18.00-21.00

5D Stitch Editor I

06-03-13
18.00-21.00

5D Stitch Editor II

03-04-13
18.00-21.00

5D Stitch Editor Plus

24-04-13
18.00-21.00

5D QuiltDesign Creator

Har du lyst til at lave din egne broderier fra første sting og har gennemgået 4D og 5DEmbroidery så
kom og vær med. Vi vil ud fra clipart/tegninger lave broderier med de uendelige, utallige muligheder
der er.

Fortsættelse af Creator I

Fortsættelse af Creator I og II

I stitch Editor skal vi ind og lave om på allerede eksisterende broderier. Det kan laves om på mange
måder, bl.a til applikation til cutwork m.m.
førf før
efter

Vi forsætter fra første aften

Er den nye opdatering som du kan købe til din 5D. Der er rigtig mange muligheder, som vi vil
gennemgå denne aften

Det nye Qulite program som kom i efteråret, der bl.a. kan trapunto plus meget mere.

Patchwork i Symaskineshoppen - forår 2013
Underviser: Dorte Gjelstrup

Grundkursus
Tirsdag den 22/1 - kl. 17-21. Pris kr. 395.
De helt grundlæggende sy- og skæreteknikker vil blive gennemgået. Der syes en pude, så teknikkerne kan
afprøves. Materialer kan købes på kurset. Pris kr. 100.

Frihåndsquilt - begynder
Tirsdag den 29/1 - kl. 17-21. Pris kr. 395.
Kom og lær at styre symaskinen, så det ikke er den, der styrer
dig! Ved hjælp af brodér-/ stoppefod og sænket
undertransportør bruges
symaskinen til at tegne forskellige frihåndsmønstre med. Det er en
rigtig god måde at lære sin symaskine at kende på, og vi kigger også på indstilling af trådspænding i både
over- og undertråd.
Forskellige nåle- og trådtyper vil blive
gennemgået. Medbring:
Symaskine incl. brodér-/ stoppefod og instruktionsbog, 4 stykker stof på mindst 75 x 75 cm. (ensfarvet eller
næsten ensfarvet), 2 stykker quiltevat i samme størrelse samt forskellige sytråde.

Frihåndsquilt - øvede
Tirsdag den 5/2 - kl. 17-21. Pris kr. 395.
På dette kursus syes hyacinthætter, der kan pyntes med perler og meget
andet. Materialeliste udsendes.

Sjov leg med symaskinens pyntesømme
Tirsdag den 26/2 - kl. 17-21. Pris kr. 395.
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. sygrej.
Sykit med alle øvrige materialer kan købes for kr. 100

Sekskanter syet sammen på maskine
Tirsdag den 5/3 - kl. 17-21. Pris kr. 395.
På dette kursus gennemgås teknikker, der gør det muligt at sy sekskanter
sammen på maskine. Teknikkerne vil også blive afprøvet på andre
geometriske figurer.
Materialeliste udsendes.

