Quiltbutik Textilias kursprogram för våren 2018
Kurserna hålls i NBVs lokaler i Rörstrandsområdet!

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 med Swish 123 326 87 45
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. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka med
annat än att kursen ställs in.
Det kan tillkomma/tas bort kurser/workshops eller ändras datum så titta in på hemsidan då och då!

Lappteknik/kviltning #1
Varannan tisdag med start 27 februari
27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4
Tid: 18 - 21
Pris: 800 kr
Anmälningsavgift: 200 kr
Lappteknikskurs där du syr på dina
egna projekt med stöd och hjälp av
ledaren. Kursdeltagarna bestämmer
från gång till gång vad genomgången
för dagen ska vara. Det kan vara någon speciell teknik eller något särskilt mönster som vi går igenom.
Du bör ha grundkunskaper i lappteknik/kviltning.
Vi börjar första gången med att
tillsammans sy Lazy Girls väska
Miranda Bag! Självklart är det frivilligt.

Lappteknik/kviltning
#2
Varannan tisdag med start 6
mars
6/3, 20/3, 3/4
Tid: 14.30 - 21.00
Pris: 900 kr
Anmälningsavgift: 200 kr
Denna kurs är 6 kurstillfällen
men hopdragna till 3 längre tillfällen.
Lappteknikskurs där du syr på
dina egna projekt med stöd och
hjälp av ledaren. Kursdeltagarna
bestämmer från gång till gång vad genomgången för dagen ska vara. Det kan vara någon speciell teknik eller något särskilt mönster som vi går igenom.
Du bör ha grundkunskaper i lappteknik/
kviltning.

Klädsömnad-jersey
Lördagen den 3 mars
Tid: 11.00 - 17.00 ca
Pris: 400 kr
Anmälningsavgift: 200 kr
Klädsömnad med inriktning på mjuka tyger
och där du kan använda din overlockmaskin
eller covermaskin men också din vanliga symaskin.
För dig som behöver hjälp med din specialmaskin, vill få hjälp att komma igång med
klädsömnad eller som vill ha lite tips och
råd för sömnad i jerseytyger.
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