Quiltbutik Textilias kursprogram för Våren 2015
Tid: 18.45 - 22.00 om inget annat anges

i samarbete med NBV väst

Anmäl dig minst två 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 anmälan kommer in). Skicka gärna också ett mail till
marie@quiltbutiktextilia.se . Resten av avgiften betalas innan kursstart efter överenskommelse.
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka med annat än att kursen ställs in.

Tulipanaros och andra kurviga former:
Torsdagar 19/2 och 26/2
Tid: 18.45 - 22.00
Pris: 380kr
Anmälningsavgift: 100 kr
Vi skär och syr utan linjaler, på frihand och skapar en eller
flera blommor. Vi går också igenom olika tekniker för frihandsbårder och hopsättning och kviltning av en inte helt rak kvilt.
Frigörande och spännande.

Rapid Fire Hunter’s
Star:
Onsdagar 4/3 och 18/3
Tid: 18.45 - 22.00
Pris: 380kr
Anmälningsavgift: 100 kr
Sy denna klassiska stjärna på
ett nytt enkelt sätt med hjälp
av en av linjalerna Rapid Fire
Hunter’s Star. Blocken går
snabbt att sy med remsteknik
utan att du behöver skära till
romberna separat. Vi syr i tum
(inch) och du behöver en av linjalerna.

Syhelg Mars:
Fredag - söndag: 27 - 29 mars
Start Fredag ca kl.16 Pris: 1000kr
Anmälningsavgift: 200 kr
Kom och sy en hel helg, sy på något nytt eller på något som är
startat men som du behöver få färdigt, 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! Se mer på ssk papper.

Quiltbutik Textilia, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping Tel: 0510-26 120,
E-post: marie@quiltbutiktextilia.se Hemsida: www.qbtextilia.se
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Nybörjarkurs:
Fredag-söndag: 10/4 - 12/4
Tid: fredag 16 - 19, lördag 11 - 17, söndag 10 - 16
Pris: 950kr
Anmälningsavgift: 200 kr
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

Syvecka April:
Måndag - fredag: 20 - 24 april
Start måndag kl. 11, Pris: 1300kr
Anmälningsavgift: 250 kr
Kom och sy 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.

Syvecka Maj:
Måndag - fredag: 18 - 22 maj
Start måndag kl. 11, Pris: 1300kr
Anmälningsavgift: 250 kr
Kom och sy 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.

Syvecka Juni:
Måndag - fredag: 8 - 12 juni
Start måndag kl. 11, Pris: 1300kr
Anmälningsavgift: 250 kr
Kom och sy 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.

Syvecka augusti och september:
Måndag - fredag: Datum ej bestämt
Start måndag kl. 11, Pris: 1300kr/vecka
Anmälningsavgift: 250 kr
Kom och sy 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.
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