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Kurs A  Lördag Endagskurs
Fyra artquilttekniker
En rolig introduktion till fyra olika art 
quilttekniker. Vi utgår från hjärt- eller 
lövformer för att lära oss att göra pus-
selquilt, göra raw edge reverseappli-
kationer, producera tygkollage och ar-
beta med Angelinafibrer. Alla mycket 
användbara tekniker för att skapa 
egna arbeten som kan bli till bl a art-
quilts eller väskor. Maskinsömnad.
Kursledare: Tamara Schultz
Obs! Se bild av Tamara Schultz ovan.

Kurstid:
Lördag 10.00–17.00
Söndag 09.00–16.00

Kurspaket
1.  Kursavgift; logi 2 nätter, frukost,
fm-kaffe, lunch, em-kaffe, 2900 kr.
2.  Kursavgift; logi 1 natt, frukost,
fm-kaffe, lunch, em-kaffe, 2400 kr.
3.  Kursavgift; 2 dagar, fm-kaffe,
lunch, em-kaffe, 1900 kr.
4.  Kursavgift; 1 dag, fm-kaffe,
lunch, em-kaffe, 1000 kr.
5.  Middag lördag, 200 kr.
Enkelrumstillägg,  300 kr.

Anmälan är bindande och gäller endast 
medlemmar i Kviltföreningen Rikstäcket. 
Sista anmälningsdag är den 15 januari 
2015. Anmälan sker via talongen som 
kan kopieras eller skannas om man  inte 
vill klippa i tidningen till: Ann Ström, 
Roknäsvägen 107, 946 31 Roknäs, 
ann@rikstacket.se. Anmälan till kurserna 
kan också ske via www.rikstacket.se

Kurshelg i Luleå

Kurs D  Lördag Endagskurs
Vilda, berusade 
och slaktade gäss 
Flygande gäss är ett klassiskt lapp-
täcksmönster som går att variera i det 
oändliga. Det kan sys mer eller mindre 
rationellt, snabbaste blocket är klart 
med en enda söm. Vi utforskar mönst-
rets möjligheter; bland annat 3D, ving-
liga ”berusade” gäss och slaktade 
gäss. Passar lika bra till ipadfodral, 
som till löpare eller täcken i olika stor-
lekar. Maskinsömnad.
Kursledare: Anita Fors

Kurs C  Lördag Endagskurs
Hunter’s Star
Sy denna klassiska stjärna på ett nytt 
enkelt sätt med hjälp av en av linja-
lerna Rapid FireHunter’s Star. Blocken 
går snabbt att sy med remsteknik utan 
att du behöver skära till romberna 
separat. Vi syr i tum/inch och du be-
höver en av linjalerna. Jag har en av 
varje för utlåning. Maskinsömnad.
Kursledare: Marie Hellbergh

Välkommen till kurshelg i Luleå. Helgen den 
14–15 mars 2015 arrangerar Rikstäcket en 
kurshelg på Sunderby folkhögskola. Folkhög-
skolan ligger lättillgänglig i Luleå och man 
kan ta sig dit med flyg, tåg eller buss.
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Jag önskar gå kurs:   A r   B r   C r   D r   E r   F r   G r

Jag önskar kurspaket nr: 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Namn:  

Adress:               Postadress:  

Telefon/mobiltelefon:          E-mail:  

Önskar dela rum med:          Enkelrum r Särskild mat/specifiera:

KURSANMÄLAN till Luleå 14 –15 mars 2015
Markera i rutan med siffrorna 1– 4 vilken kurs 
du väljer som första alternativ, 2 för andra o s v.

 Kryssa i önskat alternativ!

Kurs B  Lördag och Söndag
Observera! Tvådagarskurs
Väskkurs
Vi syr två olika modeller under två da-
gar. Vi syr en handväska med appli-
kation/broderi och virkat handtag fäst 
med knappar. Den andra modellen 
är en axelväska med applikation som 
görs med hjälp av Vliesofix och den 
har magnetlås.
 Väskorna sys på maskin, men även 
en del handsömnad ingår. Bägge väs-
kor quiltas på maskin. Under kursens 
gång tar vi upp olika knep och tips hur 
man lyckas med sin väska och får ett 
proffsigt resultat. Vi går igenom alter-
nativa sätt för att få stadga åt sin väska.
Kursledare: Lilian Torkko
BLOGG: lappeklipp.blogspot.com

Kurs F  Söndag Endagskurs
Crazy Quilting för nybörjare
Crazy Quilt är spännande och varia-
tionsrikt. Vi använder alla sorters tyger 
eller bara bomullstyger om man så vill 
och kombinerar dem med band, bro-
derier, pärlor, knappar eller vad som 
helst! På kursen kommer vi att lära hur 
man skapar ett eget block. Vi får råd 
och tips om hur man kan utveckla och 
variera blocket. Handsömnad. 
Kursledare: Tamara Schultz 

                   Kurserna 
                   arrangeras av 
                   Rikstäcket
*Endast för Kviltföreningen Rikstäckets medlemmar

Kurs E  Söndag  Endagskurs 
Tulipanaros
Vi skär och syr utan linjaler, på frihand 
och skapar en eller flera blommor. Vi 
går också igenom olika tekniker för fri-
handsbårder och hopsättning och kvilt-
ning av en inte helt rak quilt. Frigöran-
de och spännande. Maskinsömnad.
Kursledare: Marie Hellberg

Kurs G  Söndag Endagskurs
Grunder i maskinkviltning 
på fri hand  
Lär dig grunderna i frihandskviltning 
på maskin. Vi quiltar block eller långa 
remsor, som vi sedan syr ihop med en 
mycket användbar remsteknik. Du be-
höver alltså inte ha någon färdigsydd 
överdel till ett lapptäcke för att delta. 
Den försiktige syr med tråd ton i ton, 
den modiga använder fräcka trådar i 
stor kontrast med bottentyget. Maskin-
sömnad. Kursledare: Anita Fors


