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Hej 

E�er olika samtal med NBV och e�er a  ha hört era syn-

punkter på kurserna så har jag bestämt a  försöka mig på 

två fysiska kurser i höst med max 5-6 deltagare i varje. 

Den ena ligger på ,sdagar mellan 13 och 17 och den andra 

på lördagar mellan 11 och 15 ca. 

Startdatum för �sdagskursen är 3 november och sedan två 

gånger ,ll med en vecka emellan, alltså 3 och 17 novem-

ber , 1 december 

Startdatum för lördagskursen är 7 november och sedan två 

,llfällen ,ll med en vecka emellan, alltså 7 och 21 novem-

ber och 5 december. 

Båda kurserna kommer a  vara likadant upplagda och med samma innehåll, i alla fall från början. 

De kostar 570 kr och kommer a  betalas ,ll NBV direkt 

Vi kommer a  mestadels vara i stora målarlokalen där vi kan ha avstånd mellan varandra. Vi kommer a  

fika vid våra platser med eget fika, ev a  vi sä er på kaffe och teva en i köket  som jag sedan häller upp 

åt er:) 

Egna små strykjärn kan vara bra så ni slipper gå omkring så mycket men jag vet inte hur många som säk-

ringarna tål, vi får prova. 

Sprita av handtag och annat på toale en när vi har varit där är också bra. 

E  annat sä  a  jobba på är a  vi alla syr på samma projekt så jag kan visa och berä a från min plats och 

inte behöver gå runt så mycket. De a är an-

norlunda än som vi brukar ha det men jag tror 

a  det är bra. 

Den första gången föreslår jag a  vi provar och 

syr på blocket/kvilten som jag kallar String Along 

eller Spli rade Diamanter.  

Det är e  res ygsprojekt men kan också natur-

ligtvis planeras. Du kan välja a  som här sy en 

färgad och en ljus remsa omväxlande eller bara 

sy på remsa e�er remsa. Jag har utvecklat en en-

kel metod som jag gillar men vi pratar också om andra sä  a  sy på.  

Du kan sy en kvilt eller en duk, med eller utan bård.  

Du kan använda remsor som du har eller så kan du skära remsor av olika tyger 

helt utan mening eller i en viss färgskala. Du har många valmöjligheter.  
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Många svarta-grå-vita tyger    Enbart två färger    Huller om buller 

 

Under första ,llfället kan vi sedan diskutera vad vi ska jobba med i 

fortsä ningen, kanske jag kan få fram mönster på min Sommar-

väska som jag vet många vill sy. Eller något helt annat. Eller så vill 

ni fortsä a med String Along:) 

 

Om du undrar något mer så hör av dig ,ll mig på  

marie@qbtex,lia.se eller ring 070 221 2353 så ska jag försöka 

svara. 

 

Varma hälsningar 

Marie 

 

 

 


