&
Inbjuder till kurs:
BERNINA Overlock-maskin
BERNINA Coverlock-maskin
Eller BERNINA Symaskin m elastiska sömmar

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper på overlock och coverlock
MEN det går också att använda en symaskin som har elastiska sömmar.
Men först börjar vi med att rita och skapa klänningsmönstret som passar just dina mått!

Rita och Sy din egen Trikåklänning!
Lörd:

29 okt 2022

Välj modell Dahlia eller Viola

Kl. 09.00-16.00

Vi jobbar med Tyglust´s mönsterbeskrivningar ”Dahlia”
och ”Viola”. Olika moment/visning som ingår i kursen:









Måttagning
Rita personligt mönster
Tillklippning i trikåtyg
Sömnad av klänning med detaljer såsom;
Sammanfogning i trikå
Fålla i trikå / Coversömmar / Tvillingsöm med dubbelnål
Bandkantning med 3-viksbandkantare
Fickor m. m.

Vi hälsar Dig Varmt Välkommen till en intensiv dag med sömnad i trikå !
Idéer & inspiration med tillval som fickor & bandkantning blir snygga detaljer.

Kursledare: Helen Sandberg
I kursavgiften ingår:
 Ett originalmönster /pers. Dahlia eller Viola (omlott)
 Mönsterpapper
 Lån av linjal*, om du inte har egen (ta gärna med).
*Mönsterkonstruktionslinjal finns att köpa
 Möjlighet att provsy på overlock/coverlock om du
inte har egen.
 Fika (Lunch ordnar du själv. Kylskåp, frys, mikro finns)
Tag med:
 Overlock- & gärna Coverlockmaskin – som du
behärskar. (Vi kan supporta BERNINA/Bernette)
 Alt. Symaskin med trikåsömmar – som du behärskar.
(Vi kan supporta på BERNINA/Bernette)

Trikåtyg*; med mycket stretch (EJ jogging/fleece)
2 x fulla längden på din klänning
(dubbel bredd, förtvätta om du önskar)
 Overlocktråd / Sytråd
 Tygsax, papperssax, gärna lång linjal*
 Måttband, ”klämmor” (istället för knappnålar)
 *10% rabatt hos AG:s Textil.
Nämn att ni går kurs hos Helens SyCenter

Kursavgift & Anmälan:
895:-/pers
 Sänd ett mail info@helenssycenter.se
 Ange om du vill sy Dahlia eller Viola-modellen.
 Vi återkommer med ett bekräftelsemail när vi
läst
 Anmälan är bindande efter inbetalning av
anmälningsavgift à 300:- bg: 5343-5905
 Rest belopp inbetalas senast 10 dagar före
kursstart
 Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud.
 Återbud godtas endast m giltigt läkarintyg.
 Om vi som arrangörer ställer in kursen,
återbetalas hela den inbetalda kursavgiften.
 Antal deltagare 4-8 st
 Frågor; Maila eller ring 0510-278 88,
070-539 86 35
Plats:

Helens SyCenter/BERNINA Bernette Symaskiner
TextilCenter 3D
Sockerbruksgatan 3D
531 40 Lidköping ,

