Kursprogram
våren – 2018

Quiltcafé varje onsdag med start 17/1 klockan 14,00.
Kom och ha trevligt med andra quiltfantaster. Umgås, sy, drick kaffe.
Du kan komma när du vill från klockan 14,00 – 19,00. Vi håller på som
längst fram till 21,00. Du behöver ha med dig din symaskin, och andra
sybehör som passar till det du håller på med. Om du har glömt något
finns det att låna kniv, nålar, saxar, sprätt, måttband med mera. Du
behöver aldrig ta med dig skärmatta eller linjal. Det behövs om du
använder dig av en speciallinjal. Om du inte är ett quilttroll kostar
fikat 25 kronor. Observera att onsdag den 31/1 är det stängt i butiken
och därför inget quiltcafé. Ingen föranmälan behövs.
Måndag den 29/1 klockan 17.30 startar klädsömnadskursen igen.
Första gången är både för nybörjare och för de som har hållit på ett
tag. Är det många nybörjare som anmäler sig kommer det bli en grupp
till. Kursens ledare anpassar sig efter dina kunskaper. Alla behöver
inte vara på samma nivå. Kursen håller på till 21,00 med en fikapaus.
Du behöver ha med dig din symaskin/overlockmaskin, sybehör som
du behöver för att kunna sy.
Kursledare är Anna Lindberg
Kostnad 100 Kr/gång
Är du intresserad anmäler du dig till Chatarina Karlsson 0733224217.

Tisdag den 6/2 startar nybörjarkurs i quiltning. Du kommer att lära
dig att hantera en rullkniv och linjal. Hur du sammanfogar rutor efter
mönster och hur du till sist hur du quiltar. Du behöver kunna sy på
symaskin för att vara med. Du får börja med att göra en lättare quilt
eller en duk. Du behöver ha med dig symaskin, sax, tråd, nålar,
måttband. Har du matta, kniv och linjal kan du ta med det första
gången. Vi träffas 8 gånger under våren.
Start 6/2 klockan 13,30 -17,30
Start 8/2 klockan 18,00- 21,00
Max 6 deltagare i varje grupp.
Kostnad 100 kronor/gång, fika ingår.
Kursledare: Chatarina Karlsson.
Anmälan senast fredag 2/2

Väskkurs den 3/3 Klockan 10,00 -16,00
Sy dig en syväska eller någon annan väska som du är intresserad av.
Kolla bara upp med mig att jag vet vad det är för väska så jag kan
hjälpa dig. Den väska som vi kommer att sy först och främst är en
syväska med många fickor. Det krävs en del förarbete av dig. Det är
bra om du har valt ut tyget som du vill ha i förväg du kommer i gång
fortare då. Väskan är inte svår men det är många moment som ska sys.
Du behöver ta med dig egen symaskin, sax, kniv, tråd, med mera.

