Inbjuder till kurs:
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig denna
lappteknik, sy på projektet under sommaren, i höst få
möjlighet att quilta på vår BERNINA Q24 Longarm och
sedan lära hur man avslutar med kantremsa.

LAPPTEKNIK – Sommarquilten 2022
Onsdagar:

15 juni + 24 aug + 19 okt (kan ändras)

Kl.:

17.00 – 20.00

3 gg à 3tim + 8 tim longarm quilting



Träff 1: Vi träffas och lär oss tekniken, du tar med egna resttyger (som
kan bli ett kuddfodral/duk eller bonad), vi räknar ut hur mycket tyg du
behöver till ditt täcke (beroende på vilken storlek du önskar göra).



Under sommaren - anskaffar du tyger och syr på din quilttopp.



Träff 2: Vi samlar ihop och ser hur långt alla har kommit, syr klart, tränar på frihandsquiltning på vår
Q24, planerar ert quiltmönster, väljer vadd och bestämmer baksida, samt bokar in vilken dag ni önskar
quilta ert täcke.



Under hösten - var och en kommer hit och quiltar sitt täcke på BERNINA Longarm Q24.



Träff 3: Avslutningskant, Show and Tell, samt syr ev klart övningsprojektet.

Kursledare: Helen Sandberg
I kursavgiften ingår:
 Beskrivning & visning av alla moment.
 8 tim quilttid på BERNINA Q24 Longarm
 10% rabatt på vadd ”Hobbs Heirloom 80/20”
 Kaffe/Te, smörgås, kaka, frukt
(Önskar du ta med eget fika så finns kyl, mikro &
vattenkokare)

Tag med till Träff 1: (förtvätta gärna tygerna)
Resttyger:
 6 el. 8 rektanglar à 26x40 cm, färgade & gärna
mönstrade tyger (26x26 + 14x26 funkar)
 6 el. 8 kvadrater à 26x26 cm, ljust neutralt tyg
(räcker till 3 el. 4 stora block)
 Bomullstråd, neutral
 Symaskin med fin raksöm.
 Vanlig syfot (0,75 mm sömsmån)
Inchfot fungerar också.
 Rullkniv, Quiltlinjal, Skärmatta
 Sax, Knappnålar + Vanliga sybehör
 Bårdtyg, avslutningskant, vadd, baksida
Mängd beror på vad du vill göra med blocken.
(om inget annat anges är tygbredden 112 cm)

Kursavgift & Anmälan:
1.695:-/pers
 Sänd ett mail info@helenssycenter.se
 Vi återkommer med en bekräftelsemail när vi läst.
 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.
 I händelse av inställd kurs, återbetalas hela den
inbetalda kursavgiften.
 Begränsat antal platser. Först till kvarn
 Frågor: maila eller ring tel. 0510-278 88, 070-539 86 35

Plats:

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

