
 

 

Quiltbutik Textilias kursprogram för hösten 2016 
 i samarbete med NBV väst  

Quiltbutik Textilia, Fabriksgatan 4,  531  30 Lidköping Tel:  051 0-26 120,  
E-post: marie@qbtextilia.se  Hemsida: www.qbtextilia.se 

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 i affären 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. Anmälnings-
avgiften betalas inte tillbaka med annat än att kursen ställs in. Det kan tillkomma/tas bort kurser/workshops så 
titta in på hemsidan då och då! 

Minikurs/Workshop Layer 
Cake inspiration 

Onsdagen den 14 september 
Tid: antingen 13:45 - 17:00 eller  

18.45 - 22.00 
Pris: 200 kr 

Anmälningsavgift: 50 kr 
Senast anmälningsdag: 30 augusti 

 
Vi tittar på olika sätt att använda dessa 

roliga ”Precuts” och du väljer själv vilka du 
vill prova. Ett ”provpaket” med ett färre 
antal 10” kvadrater än i ett vanligt paket 

kan beställas. Självkostnadspris. 

Syvecka september 
Måndag - torsdag 26 -29 september 

Start Måndag kl 11.00 
 Pris: 1200 kr/vecka,  

Anmälningsavgift: 250 kr 
 

Kom och sy nästan en hel vecka, 1 timmas kurs varje morgon och 
sedan syr du vad du vill och har hjälp av Marie eller de andra på 
kursen. Syglädje, idéer, ny kunskap m.m. Du syr till sena kvällen 

Minikurs/Workshop Scrap 
Inspiration 

Onsdagen den 12 oktober 
Tid: antingen 13:45 - 17:00 eller  

18.45 - 22.00 
Pris: 200 kr 

Anmälningsavgift: 50 kr 
Senast anmälningsdag: 21 september 

 
Gör en djupdykning i tygförrådet, lägg till 

lite nytt och du har något modernt och 
fräscht. 

Vi träffas och provar lite olika metoder för 
att ta hand om våra "scraps".         



 

 

Minikurs/Workshop med Frieda Ander-
sons Art Quilts 

Onsdagen den 9 november 
Tid: 13:45 - 17:00 alternativt 18.45 - 22.00 

Pris: 200 kr  
Anmälningsavgift: 50 kr 

Anmälning senast 19 oktober 
 

Jag har köpt hem en del av Friedas Kits och mönster och 
tänker att det skulle vara roligt att arbeta med dessa till-

sammans.  
Jag återkommer med vilka materialsatser jag har och 

kostnad för dem när jag vet om det finns något intresse. 

Sida 2 

Quiltbutik Textilia, Fabriksgatan 4,  531  30 Lidköping Tel:  051 0-26 120,  
E-post: marie@qbtextilia.se  Hemsida: www.qbtextilia.se 

Nybörjarkurs: 
Fredag-söndag: 9 - 11 december  

Tid: fredag 16 - 19, lördag 11 - 17, 
söndag 10 - 16 
Pris: 1000 kr 

Anmälningsavgift: 200 kr 
Senast anmälan: 18 november 

Prova på att sy lappteknik och kviltning. Vi går igenom 
grunderna; skära till, sy lappteknik, sätta ihop tyglagren, 
kvilta, avslutningskanta samtidigt som vi syr en löpare. 

Material tillkommer, kan beställas. 

Syvecka Oktober 
Måndag - torsdag 24 - 27 oktober 

Start Måndag kl 11.00 
 Pris: 1200 kr/vecka,  

Anmälningsavgift: 250 kr 
 

Kom och sy nästan en hel vecka, 1 timmas kurs varje 
morgon och sedan syr du vad du vill och har hjälp av Marie eller 
de andra på kursen. Syglädje, idéer, ny kunskap m.m. Du syr till 
sena kvällen och/eller från tidig morgon, du bestämmer själv. 

Syhelg November 
Fredag - söndag: 18 - 20 november 
Fredag kl. 16 - söndag ca kl. 16 

 Pris: 1000 kr/vecka,  
Anmälningsavgift: 200 kr 

Kom och sy en hel helg, sy på något nytt eller på 
något som är startat men som du behöver få fär-
digt, få inspiration till etc. Vi börjar på fredag em och håller på 

till söndag em ca kl.16. 
Marie finns med Fredag: 16 - 21, Lördag: 11 - 16, Söndag: 11 - 

16 men du kan fortsätta sy ända in på småtimmarna om du vill på 
fredag och lördag! 


