Quiltbutik Textilias kursprogram för hösten 2017
Kurserna hålls i NBVs lokaler i Rörstrandsområdet!

i samarbete med NBV väst

Anmäl dig minst fyra veckor i förväg (om kursen blir av och det finns platser kvar kan du naturligtvis anmäla dig
senare men risken finns att du blir utan plats) via mail eller telefon.
Du kan göra en intresseanmälan men genom att betala in anmälningsavgiften, antingen med Swish 123 326 87 45
eller på Bankgiro 5074-9092, försäkrar du dig om din plats (i den ordning som anmälningsavgiften kommer in).
Skicka gärna också ett mail till marie@qbtextilia.se.
Resten av avgiften betalas innan kursstart efter överenskommelse. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka med
annat än att kursen ställs in.
Det kan tillkomma/tas bort kurser/workshops eller ändras datum så titta in på hemsidan då och då!

Lappteknik/kviltning #1

Lappteknik/kviltning #2

Varannan tisdag med start 26 september
26/9, 10/10, 24/10, 7/11 och 21/11
Tid: 15 - 18
Pris: 800 kr
Anmälningsavgift: 200 kr
Lappteknikskurs där du syr på dina
egna projekt med stöd och hjälp av
ledaren. Kursdeltagarna bestämmer
från gång till gång vad genomgången
för dagen ska vara. Det kan vara någon speciell teknik eller något särskilt mönster som vi går igenom.
Du bör ha grundkunskaper i lappteknik/kviltning.

Varannan tisdag med start 26 september
26/9, 10/10, 24/10, 7/11 och 21/11
Tid: 18.30 - 21.30
Pris: 800 kr
Anmälningsavgift: 200 kr
Lappteknikskurs där du syr på dina
egna projekt med stöd och hjälp av
ledaren. Kursdeltagarna bestämmer
från gång till gång vad genomgången
för dagen ska vara. Det kan vara någon
speciell teknik eller något särskilt
mönster som vi går igenom.
Du bör ha grundkunskaper i lappteknik/kviltning.

Klädsömnad-jersey #1

Klädsömnad-jersey #2

Varannan tisdag med start 3 oktober
3/10, 17/10, 31/10, 14/11 och 28/11
Tid: 15 - 18
Pris: 800 kr
Anmälningsavgift: 200 kr

Varannan tisdag med start 3 oktober
3/10, 17/10, 31/10, 14/11 och 28/11
Tid: 18.30 - 21.30
Pris: 800 kr
Anmälningsavgift: 200 kr

Klädsömnad med inriktning på mjuka
tyger och där du kan använda din
overlockmaskin eller covermaskin
men också din vanliga symaskin. Vi
syr till att börja med en t-shirt/
tröja men vi går igenom olika
material, olika typer av sömnadstekniker för jersey inkl. olika halsringningar, avslutningar osv. Vi provar ut
ett basmönster som sedan kan varieras.
Du har med dig ditt eget grundmönster efter samråd med ledaren.

Klädsömnad med inriktning på mjuka
tyger och där du kan använda din overlockmaskin eller covermaskin men
också din vanliga symaskin. Vi syr till
att börja med en t-shirt/tröja men vi
går igenom olika material, olika typer
av sömnadstekniker för jersey inkl.
olika halsringningar, avslutningar osv.
Vi provar ut ett basmönster som sedan
kan varieras.
Du har med dig ditt eget grundmönster efter samråd med ledaren.

Helgkurs med Maskinkviltning
Lördag-söndag: 25-26 november
Tid: lördag 11 - 17, söndag 10 - 16
Pris: 1000 kr
Anmälningsavgift: 200 kr
Fördjupa dina kunskaper och öva dig i maskinkviltning. Det blir mest frihandskviltning men även en del idéer med övermataren.
Vi övar på provbitar som du senare kan sätta ihop till en kvilt med en
Quilt-as-you-go-metod eller ha kvar som provbitar att komma tillbaka
till när du behöver.
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