&
Inbjuder till Inspirationshelg 22-24 nov 2019
BERNINA Broderimaskiner 500 VIO / 570QE VIO / 590 VIO/ 560 / 580
BERNINA Broderimaskiner 700 / 750 QE / 770 QE / 780 / 790 / 790 PLUS
BERNINA Broderimaskiner 830 / 880 / 880 PLUS

Maskinbroderi & DesignWorks
Fred 22 nov

kl. 15.00-19.00 (valfritt)

Lörd-Sönd 23-24nov

kl. 09.00 – 17.00 (-16.00 på sönd)



Vill du lära dig mer om MASKINBRODERI och
olika MELLANLÄGG? Spännande tekniker
såsom SPETSMOTIV på vattenlösligt material?



Eller varför inte brodera ett ”IN-THE-HOOP”-projekt
som blir klart direkt i ramen – en färdig ge-bortpresent med din personliga touch.



Du kan också låta maskinen MÅLA dina
konstverk med PAINTWORK. Eller varför inte
skära ut dina applikationer med CUTWORK



Gillar du Bling-Bling
så är kanske
CRYSTALWORK
din teknik?
Skapa gnistrande
kristallmotiv m h a dina
BERNINA broderimaskin!

Vi hälsar Dig Varmt Välkommen till en fullspäckad helg med både sömnad & broderi, idéer & inspiration,
nyheter, och kanske en och annan överraskning, mycket skratt och säkert många nya vänner!
Hoppas vi ses på

BERNINA V. I. P Hösten 2019! / Helen Sandberg & SY-Ingrid Johnson

I kursavgiften ingår:
 6-8 st olika mtrl-satser till mindre och större projekt
 Goodiebag
 Fika och snacks serveras under fm och em.
(Lunch ordnar man själv. Kylskåp, frys, mikro finns)
 V. I. P. - erbjudanden på BERNINA maskiner &
tillbehör. Bifogas med bekräftelsemail.
Tag med:
 Din BERNINA Broderimaskin med ALLA tillbehör
 BERNINA DesignWorks* om du har
(CutWork*, PaintWork*, CrystalWork*)
 Ett BERNINA USB-minne*
 Broderiundertråd (vitt/svart)*
 Sytråd (svart, grått, rött, cerise, orange)*
 Glatt humör och frågor
*Finns till försäljning – förbokas gärna!

Kursavgift & Anmälan:
 1.595:-/pers (varav mtrl-värde ca 700:-)
 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 31 okt 2019.




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. Sista anmäln.dag 1/11
Frågor; Maila eller ring någon av arrangörerna

Plats:

Helens SyCenter/BERNINA Bernette Symaskiner
TextilCenter 3D
Sockerbruksgatan 3D (adressen gäller fr o m 1 sept-19)
531 40 Lidköping , 0510-278 88, 070-539 86 35
Medarrangör: SY-Ingrid, Vimmerby, 073-849 43 97
husqvarnabutiken@gmail.com

