&
Inbjuder till Quilthelg 3 – 5 april 2020
BERNINA sy-/quiltmaskin
Föredragsvis med BSR-funktion
Fr BERNINA 4-serien upp till BERNINA 8-serien

Kursen vänder där du utvecklar dina
maskin-kunskaper samt får tips och
inspiration på hur du kan använda din
BERNINA sy- och quiltmaskin
på bästa sätt.

Quilta mera!

Prova BERNINA Longarm Q24 & SitDown Q20

Fred 3 april

kl. 16.00-19.00 (valfritt)

Lörd-Sönd 4-5 april

kl. 09.00 – 17.00 (-16.00 på sönd)

Denna helgen utvecklar och övar vi på våra quiltkunskaper. Kursen innehåller bl a:

Frihandsquiltning med BSR-funktion

Frihandsquiltning med tvillingnål

Frihandsquiltning med quiltlinjal – ”RulerWork” med Ruler Foot #72

Frihandssömnad med Garn & frihandsfot #43

Prova quiltning på BERNINA Longarm Q24

Prova quiltning på BERNINA Sit-Down Q20

Rutquiltning och andra mönster

Projekt som kan bli duk/kudde/väska

+ lite annat smått & gott…
Vi hälsar Dig Varmt Välkommen till en fullspäckad helg med sömnad och framför allt quiltning på flera olika sätt, idéer
& inspiration, nyheter, och kanske en och annan överraskning, mycket skratt och säkert många nya vänner!
Hoppas vi ses på BERNINA V. I. P Våren 2020! / Helen Sandberg & SY-Ingrid Johnson

I kursavgiften ingår:
 Mtrl till två projekt inkl tyger, vadd och tråd.
 Lån/provsömnad på BERNINA Q24 & Q20 m tillbehör
 Mingel mellan kl 18-19 på fredag kväll.
 Fika och snacks serveras under fm och em (lö+sö)
(Lunch ordnar man själv. Kylskåp, frys, mikro finns)
 Goodiebag & V. I. P. - erbjudanden på BERNINA
maskiner & tillbehör.
Tag med:
 BERNINA sy- & quiltmaskin från 4-serien till 8-serien
 BSR-fot och andra quilt- och frihands-syfötter.
 Egna trådar * efter tycke och smak
 Rullkniv* och linjal*
 Tygsax* & *måttband
 Knappnålar * eller klämmor*
 Övriga ”bra-att-ha-sytillbehör”
 Sybord, ev quiltbordet (plexiglas)
*Finns till försäljning

Kursavgift & Anmälan:
 1.795:- Sänd ett mail info@helenssycenter.se
 Vi återkommer med ett bekräftelsemail när vi läst
 Anmälan är bindande efter inbetalning av
anmälningsavgift à 300:- bg: 5343-5905
 Rest belopp inbetalas senast 24 mars 2020.




Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud.
Återbud godtas endast m giltigt läkarintyg.
Om vi som arrangörer ställer in kursen, återbetalas hela
den inbetalda kursavgiften.




Begränsat antal platser, först till kvarn!
Frågor; Maila eller ring någon av arrangörerna

Plats:

Helens SyCenter/BERNINA Bernette Symaskiner
Sockerbruksgatan 3D / TextilCenter 3D
531 40 Lidköping , 0510-278 88, 070-539 86 35

Medarrangör: SY-Ingrid, Vimmerby, 073-849 43 97
husqvarnabutiken@gmail.com

