Inbjuder till kurs:
Kurs för dig som har grundläggande kunskaper
om din symaskin (alla fabrikat välkomna) och
baskunskaper inom sömnad. Vi lär dig tips och tricks
om olika textila material, och sömnadstekniker – framför allt får du en stor dos
HJÄRT-inspiration!

Inspirationsdag TEMA: HJÄRTAN
Lördag:

12/2 2022

Kl.:

10.00-16.00

(Du vet väl att Alla Hjärtans dag är den 14/2)

På den här kursen frossar vi i textila hjärtan. Vi kommer att jobba med flera olika tekniker såsom:
Lappteknik
Quiltning
Frihandssömnad
Applikation
Dekorsömmar
Punch Tool (finns möjlighet att prova om du inte har egen Punch Tool)
Skapa eget tyg med soluvlies m m
Du får material till flera olika projekt, lagom stora ”gå-bort-presenter” som;
Nyckelring
Mugrug
Liten duk
Dekorationshjärtan m. m.
Vi kommer att jobba i RÖTT, CERISE, ROSA, VITT GRÅTT & SVART. Du får gärna ta med egna tyger och
trådar (*både vanlig sytråd och broderitråd) i dessa färger om du vill ha mer att välja på i materialväg.

Kursledare: Helen Sandberg
I kursavgiften ingår:
 Flera olika materialkit
 Beskrivningar till småprojekten
 Goodiebag + utlottning
 Kaffe/Te & Smörgås & Kaka
(Önskar du ta med eget fika så finns kyl, mikro & vattenkokare)

Tag med:
 Symaskin som du behärskar
 Sytråd* i rött, cerise, rosa, vitt, grått & svart
 OM du har syfötter till följande tekniker:
Inchfot/lappteknik (#37, #57, #97)
Öppen broderi/applikation (#20, #23)
Frihandssömnad (#9, #15, #24, #26, #43)
Punch Tool/filttovning (#45)
 Samt vanliga sybehör såsom; Tygsax,
Knappnålar, måttband

Kursavgift & Anmälan:
995:-/pers
 Sänd ett mail info@helenssycenter.se eller
ring tel. 0510-278 88, 070-539 86 35
 Anmälan är bindande efter inbetalning av anmälningsavgift à 300:- till bg: 5343-5905, mottagare Helens
SyCenter
 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.
 Begränsat antal platser. Vi följer COVID-restriktionerna
Plats:

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

