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TILL ÅRSMÖTET 2019 har vi sju kurser 
att erbjuda. Utveckla din maskin- 
kviltning och frihandskviltning.  Lek 
med minikurvor, flätning eller åter-
använd block som blivit över från 
andra projekt. 

Välkommen med din anmälan, 
antingen använder du blanketten 
längst bak i tidningen eller så loggar 
du in på hemsidan och gör din anmä-
lan där. Senast 10 augusti 2019 vill vi 
ha din anmälan. Ju snabbare du an-
mäler dig, desto större chans att du 
kommer med.

Fler inspirationsbilder till  kurserna 
finns i ett fotoalbum på hemsidan.

Antal timmar är angivna i klock-
timmar (60 min). 

FREDAG 15.00–18.00 &
LÖRDAG 13.00–16.00

MODERN KVILTNING, SKÄR PÅ FRI 
HAND, 6 TIMMAR

Pris 850 kr
Att tänka utanför boxen kan ibland 
vara svårt när vi är så vana att allt ska 
passa ihop exakt och precis. 

Här skär du på fri hand, syr ihop 
utan knappnålar och skapar dina 
egna mönster. Till baksidan syr du 
kviltcollage (se bild på nästa sida) 
där du kan använda dig av dina rest-
tyger, tråkiga UFO:n och misslycka-
de block. Användbart även till kassar 
som blir extra personliga.  

Maskinsömnad.
Kursledare: Lisbeth Bergström

Kurser under årsmötet 2019

MINI QUICK CURVE RULER,
6 TIMMAR

Pris 850 kr
Mini QCR är en rolig linjal med 
runda former. Lär dig använda 
linjalen och skapa härliga quiltar 
såsom täcken, dukar, kuddar med 
mera. Med ett enda litet block kan 
du skapa otroligt många mönster.

Maskinsömnad. Linjal ordnar du 
själv innan kursen.

Kursledare: Karin Ekman

LOTUSBLOMMA, 6 TIMMAR

Pris 850 kr
Välkommen till en kurs i att utveckla 
dina kunskaper i frihandskviltning. 
Fyll en blomma med flera olika 
mönster och skapa en väggbonad, 
kudde eller kanske en väska. 

God vana i frihandskviltning krävs. 
Maskinsömnad. Tygpanelen 

ordnar du själv innan kursen.
Kursledare: Jill Lindström

SÖNDAG 08.30–15.00 
(INKL. 60 MIN LUNCHPAUS)

FLÄTNING MED APPLIKATION,
5,5 TIMMAR

Pris 775 kr
Skapa din egen läckra bakgrund 
genom flätning av melerade tyger 
(se bild ovan), egenhändigt färgade 
tyger eller något annat tjusigt lapp-
täckstyg. Därefter applicera något 
vackert på ditt tyg. Tyll, organza, 
pärlor, knappar och andra spännan-
de material kan komma till använd-
ning.  Släpp loss kreativiteten. 

Maskinsömnad och handsömnad.
Kursledare: Lisbeth Bergström

LAPPSKOJ, 5,5 TIMMAR

Pris 775 kr
Två olika tekniker med restbitar. Låt 
din fantasi flöda och förvandla dem 
till en fin väska eller necessär, tablet-
ter eller en rolig väggkvilt. Leta ige-
nom dina restlådor och samla ihop 
dina favorittyger, kanske en fin bild 
på något som du inte har velat klippa 
itu.

Maskinsömnad.
Kursledare: Karin Ekman
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ZENTANGLEKVILTNING,  
5,5 TIMMAR
Pris 775 kr
Välkommen att lära dig en lätt 
teknik inom frihandskviltning. Du 
ritar ett enkelt motiv som du kan 
utöka så mycket du vill. En väldigt 
meditativ och vanebildande teknik. 

Lättare kunskap i 
frihandskviltning krävs. 

Maskinsömnad.
Kursledare: Jill Lindström

SNABBA TRIANGLAR, 5,5 TIMMAR
Pris 775 kr
En rolig kurs som lämpar sig bra för 
att ta vara på resttyger i olika format 
och storlek.

Vi lär oss sy snabba trianglar, så 
kallade HST, på flera olika sätt för 
att kunna anpassa oss efter de rester 
vi har, även om formatet på dem inte 
stämmer med det mönster vi tänkt 
följa.

Vi lär oss grunden i hur man 

räknar om man inte har ett färdigt 
mönster, utan bara har en bild av 
det man vill sy. Vi provar smarta 
genvägar till att sy fina block. 
Mängder av inspirerande exempel 
kommer att finnas. 

Maskinsömnad. Inga 
speciallinjaler behövs. 

En kurs som riktar sig till såväl 
nybörjaren som den med mer 
erfarenhet. 

Kursledare: Charlott Sundahl

Ex
em

pe
l f

rå
n 

ku
rs

en
 o

m
 li

nj
al

en
 M

in
i Q

C
R.

1

3

4

22


