Quiltbutik Textilias kursprogram för våren 2020
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!

Art Quilts
3 Tisdagar med start 28 januari
28/1, 4/2, 11/2
Tid: 14.30 - 19.30 ev längre
Pris: 675 kr + ev. material
Anmälningsavgift: 200 kr
Denna kurs är 3 gånger á 6 lektionstimmar
Vi tittar på några olika sätt att sy bakgrunder/
förgrund för en konstkvilt och kommer framför
allt att arbeta med en kreativ blockhusruta-idé
för bakgrunden.
Du kan utgå från ett foto eller helt på fri hand.
Utifrån några av min väggkviltar går vi igenom
olika sätt att få fram motiv eller känsla. Tillfällena kan inkludera en snabbtitt på tex applikationer, angelina fibers, chiffong, tråd, fotoöverföring, foil, måla/trycka på tyg, textning
m.m. Allt utifrån vad vi behöver för att få fram
det uttryck du vill få fram.
Du bör ha grundkunskaper i lappteknik/
kviltning.

Lappteknik/kviltning #2

Lappteknik/kviltning #1
Varannan tisdag med start 25 februari (25/2, 10/3, 24/3)
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.

Varannan tisdag med start 3 mars (3/3,
17/3, 31/3)
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.

Förslag från Marie:
Sy med 60 gradiga trianglar i olika former
och/eller öva på frihandskviltning och cirkelapplikationer,
se exempel på båda sidor!
Quiltbutik Textilia, Skördevägen 3, 531 53 Lidköping Tel: 070 221 2353,
E-post: marie@qbtextilia.se Hemsida: www.qbtextilia.se

