
 

 
 

  

Inbjudan till Sömnadshelgen i Norrköping den 6-7 april 2019 
 

Nu är det dags för en kreativ helg i Norrköping! Art in Action (samlingsnamnet för Husqvarna 

Tyger och Symaskiner och Gredelin Konstnärshandel) samarbetar med ABF och Marieborgs 

Folkhögskola för att genomföra denna kurshelg. I programmet hittar du kurser inom olika områden; 

sy skjortor, barnkläder, lappteknik, maskinbrodering, väskor, art quilt etc. 

Kurserna är uppdelade på heldagar 

eller helgkurs och pågår mellan  

9.00-16.30 med avbrott för lunch. I 

kursbeskrivningarna hittar du mer 

info om vad som ingår i respektive 

kursavgift, fika ingår i alla kurser – 

både för- och eftermiddag. 

 

Vi anordnar detta i samarbete med 

ABF och Marieborgs Folkhögskola 

och håller till i Fröbelhuset. 

Parkering, hotell och lunchställen 

finns nära tillhands – läs mer om 

detta längst bak i inbjudan. Vi har 

även ett samarbete med Scandic 

gällande övernattning, mer 

information hittar du på sista sidan. 

 

 

När du anmäler dig så meddela vilka kurser du vill gå som prioritet 1, 2 och 3 – i de fall som du 

hittar flera alternativ. Platserna fördelas i den turordning som anmälningarna kommer in. Anmälan 

är bindande och sker till helena@husqvarnatyger.se. Meddela även om du har några allergier. 

 

Klockan 18.00-19.00 på lördagskvällen bjuder vi på mingel i butiken på Hospitalsgatan och efteråt 

går vi och äter en gemensam middag kl 19.15.  Under minglet kommer butiken att vara öppen ifall 

det är någon som vill handla. Middagen betalas av var och en men föranmälan krävs så vi kan 

meddela restaurangen hur många vi blir. 

 

En bekräftelse kommer skickas till dig och en anmälningsavgift på 250 kr skall betalas inom 5 

dagar. Avgiften återbetalas inte vid återbud. Faktura och materiallista skickas ut i mars – 

anmälningsavgiften dras då av från kursavgiften. 

 

mailto:helena@husqvarnatyger.se


Kursschema översikt 
 
Helgkurs Christina Hedlund – alla quiltares drömväska 

Helgkurs Yvonne Kervinen  - Collage Art Quilt 

Lördag heldag Jacqui – Låt målningen inspirera 

Lördag heldag Helena – Modify-modulen 

Lördag heldag Maggan – Sy en storskjorta och fokusera på 
detaljer 

Lördag heldag Mikael - Rundade former, infällda sömmar och 
annat elände 

Lördag heldag Agneta – Baggybyxa i trikå med fickor 

  

Söndag heldag Jacqui – Create The Bag 

Söndag heldag Helena – bildformat vid stygnsättning 

Söndag heldag Maggan – Retro är fint 

Söndag heldag Mikael - Frihandsbroderi 

Söndag heldag Agneta – huvtröja i trikå 

   



 
1.1 Alla quiltares drömväska 

Vem vill inte ha en väska med inte mindre än 10 

fickor att stoppa alla bra-att-ha-saker i som även 

samtidigt kan fungera som ett ministrykbord? 

Under den här helgen har du möjlighet att sy en 

som passar just dig! 

 

Pris: 1600 kr, materialkostnad tillkommer 

Max antal deltagare: 10 

Viss syvana krävs. 

 

Kursledare: Christina Hedlund från Borås 

Christina har ett litet företag i sitt hem där hon 

har kurser i sömnad, vi syr allt från necessärer 

till lapptäcken. 

Hon jobbar även på Husqvarna symaskiner i 

Borås. 

 

https://www.facebook.com/tygoidebutiken.christ

inahedlund?ref=br_rs 
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1.2 Collage Art Quilt 

 

Under dag ett målar och trycker vi tyger som vi 

under dag två komponerar till ett collage som 

sedan frihandsquiltas. 

 

Pris: 1 600 kr, materialkostnad tillkommer 

Max antal deltagare: 10 

 

Kursledare: Yvonne Kervinen från Östhammar 

 

Yvonne Kervinen är känd quiltare och Art 

Quilt-konstnär med 30 års erfarenhet och hon 

delar frikostigt med sig av sina kunskaper. 

 

 



1.3 Lär dig använda Modify-modulen 

 

Vi fokuserar helt och hållet på Modify-modulen 

där du kan göra om och förbättra dina broderier 

med lätthet. Dagen blandas med genomgångar 

och egna övningar. 

Vänder sig till dig som har Ultra-versionen av 

Premier+2 och Premier+ 

Pris: 800 kr 

Max antal deltagare: 12 

Kursledare: Helena Andersson 

Ägare till Art in Action och som älskar min 

vardag. Tänk att få hålla på med maskiner, 

dataprogram och tillbehör hela dagarna 😊 

 

 

 



1.4 Sy en storskjorta och fokusera på detaljer 
 

 

 

Vi syr en storskjorta med detaljer som ok, 

ärmsprund, manschetter (handsydda knapphål). 

Viss syvana krävs 

Pris: 800 kr, materialkostnad och mönster 

tillkommer 

Max antal deltagare: 10 

Kursledare: Maggan Poignant 

Maggan började sin utbildning inom textil 1977 

och har sedan dess jobbat med detta. Yrkeslärare 

på Textil/Design, Anders Ljungstedts 

gymnasium. Utbildad på Lennings i Norrköping, 

beklädnadsteknisk linje, damskräddarutbildning 

i Borås, gesällbrev som damskräddare. 

 

 

 



1.5 Låt målningen inspirera 

 

Konstvärlden är fylld med färg och inspiration... 

Utifrån en målning av en känd konstnär, 

kommer vi att återskapa känslan och färgerna i 

textil med tyger, garner, ull, m.m. Allt placeras 

ut på vattenlösligt mellanlägg som sedan fästs 

samman med frihandssömnad. Målningen väljs 

utifrån en lista med förslag, skrivs ut i förväg 

och tygerna, garn, ull m.m. tas med av 

kursdeltagarna. Tillsammans kommer vi att 

skapa mästerverk!  

Pris: 800 kr, material ingår ej i kursavgiften 

Max antal deltagare: 12 

 

Kursledare: : Jacqui Holmgren från Norrköping 

http://www.jacquelineholmgren.com/ 

Jacqui, som är engelska, kommer ifrån en 

mode/textil bakgrund men har jobbat som 

illustratör och konstnär hela sitt verksamma liv. 

Hon har undervisat i 37 år i en mängd olika 

ämnen från modeteckning och design till akryl/ 

mixed media. Hon fortsätter att hitta nya vägar 

att utveckla sitt måleri och älskar att dela med 

sig av experimentella tekniker och material. 

 

 



1.6 Baggybyxa i trikå med fickor både bak och fram 

 

Vi lär oss att sy på en ficka snyggt i trikå, göra 

en sidficka och sy knapphål i trikå. 

Material att ta med: trikå till byxan och mudd-

väv. mönster och övrigt material finns på plats 

för en kostnad av 100:-. Byxan finns i följande 

storlekar:  104, 110, 122, 128 och 140 (ange vil-

ken storlek du vill sy) 

Pris: 800 kr, material ingår ej i kursavgiften 

Max antal deltagare: 10 

Viss syvana behövs men absolut ingen expert. 

Både vanlig symaskin och overlock används.  

Kursledare: Agneta 

Jag heter Agneta Svärd, bor i Borås och arbetar 

på Stoff och Stil i Göteborg. Jag har även ett li-

tet företag där jag har kurser i sömnad. Kläder, 

väskor, detaljsömnad m.m 

Jag utbildade mig till skräddare en gång i tiden 

och tycker det är så kul att kunna dela med mig 

av min kunskap till andra. 

https://www.facebook.com/groups/14264686107

06516/ 
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1.7 Rundade former, infällda sömmar och annat elände 
 Detta är en kurs där vi kommer att gå igenom de 

olika moment som de flesta tycker är krångligt 

med lapptekniken. När många sömmar möts blir 

det gärna klumpigt, när tre sömmar möts blir det 

svårt att få till en snygg övergång och när man 

ska fälla in bitar i en hel bakgrund är det inte lätt 

att räkna ut hur man ska göra. Efter denna kurs 

kommer du att veta PRECIS hur det ska gå till! 

Vi kommer att göra fyra prover. 

• Åttauddig stjärna med Y-sömmar 

• Infälld cirkel 

• Infälld fri form (hjärta) 

• Infällda raka former 

 

Pris: 800 kr, material ingår ej i kursavgiften 

Max antal deltagare: 12 

 

Kursledare: Mikael Svensson från Vänersborg 

http://silvernalen.blogspot.se/ 

 

 



 

2.1 Bildformat vid stygnsättning 

 

Vi går igenom och tränar på vektor och pixel-

bilder som används vid stygnsättning. Varför är 

vektorbilder bra och hur kan man ibland ändra 

från pixel till vektor.  

Vi går även igenom paint- och drawflikarna där 

du redigerar/bygger upp med olika grafiska 

element för att sedan kunna stygnsätta. Dagen 

blandas med genomgångar och egna övningar. 

Vänder sig till dig som har Ultra-versionen av 

Premier+2 och Premier+ 

 

Pris: 800 kr 

Max antal deltagare: 12 

Kursledare: Helena Andersson 

Ägare till Art in Action och som älskar min 

vardag. Tänk att få hålla på med maskiner, 

dataprogram och tillbehör hela dagarna 😊 

 

 

 



2.2 Retro är fint 
 

 

 

Har du ett fint retro/återbrukstyg hemma som du 

ännu inte vågat klippa i. Ta med ditt tyg och 

vilket mönster du vill sy så hjälper Maggan dig 

att komma vidare att sy t ex en kjol, klänning 

eller tunika. Viss syvana krävs 

Pris: 800 kr 

Max antal deltagare: 10 st 

Kursledare: Maggan Poignant 

Maggan började sin utbildning inom textil 1977 

och har sedan dess jobbat med detta. Yrkeslärare 

på Textil/Design, Anders Ljungstedts 

gymnasium. Utbildad på Lennings i Norrköping, 

beklädnadsteknisk linje, damskräddarutbildning 

i Borås, gesällbrev som damskräddare. 

 

 

 



2.3 Create The Bag 

 

Textil-och mixedmediavärlden möts i den här 

kursen då vi skapar en originell väska som 

kommer garanterat väcka uppmärksamhet. 

Under dagen kommer vi att producera 

beståndsdelarna med spiderweb, vliesofix, 

mönsterpapper och akrylmedier. Dessa ska 

målas och förgyllas och slutligen sys ihop.  

Pris: 800 kr, material ingår ej i kursavgiften 

Max antal deltagare: 12 

 

Kursledare: : Jacqui Holmgren från Norrköping 

http://www.jacquelineholmgren.com/ 

Jacqui, som är engelska, kommer ifrån en 

mode/textil bakgrund men har jobbat som 

illustratör och konstnär hela sitt verksamma liv. 

Hon har undervisat i 37 år i en mängd olika 

ämnen från modeteckning och design till akryl/ 

mixed media. Hon fortsätter att hitta nya vägar 

att utveckla sitt måleri och älskar att dela med 

sig av experimentella tekniker och material. 

 

 



2.4 Huvtröja i trikå 

 

Här får vi sy en ficka på tröjan. Sätta öljetter i 

trikå, och sy en fodrad luva.  

material att ta med: trikå till tröjan, muddväv 

och foder till luvan. Mönster och övrigt material 

finns på plats för en kostnad av 100:-. Tröjan 

finns i följande storlekar: 104, 110, 122, 128, 

140, 152, 158 (ange vilken storlek du vill sy)  

Pris: 800 kr, material ingår ej i kursavgiften 

Max antal deltagare: 10 st 

Viss syvana behövs men absolut ingen expert. 

Både vanlig symaskin och overlock används.  

Kursledare: Agneta 

Jag heter Agneta Svärd, bor i Borås och arbetar 

på Stoff och Stil i Göteborg. Jag har även ett li-

tet företag där jag har kurser i sömnad. Kläder, 

väskor, detaljsömnad m.m 

Jag utbildade mig till skräddare en gång i tiden 

och tycker det är så kul att kunna dela med mig 

av min kunskap till andra. 

https://www.facebook.com/groups/14264686107

06516/ 
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2.5 Frihandsbroderi 

 

Frihandsbroderi är nära släkt med frihands-

kviltning, skillnaden är att man ofta arbetar 

tätare och använder sig av olika underlag 

exempelvis Angelina eller olika tyger. Det är 

användbart inom art quilt för att skapa olika 

effekter. Det bästa är att det är KUL! Prova du 

också! 

Pris: 800 kr, material ingår ej i kursavgiften 

Max antal deltagare: 12 

 

Kursledare: Mikael Svensson från Vänersborg 

http://silvernalen.blogspot.se/ 

 

 

 



Boende 
Vi har gjort ett avtal med Scandic City där du betalar 950 kr för ett dubbelrum/natten och 750 för 

enkel /natten. Ange kod Art in Action 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/norrkoping/scandic-norrkoping-city 

 

 

 

Andra boenden 

Provnova 

http://www.pronovahostel.se/sv-SE 

 

Hotell Drott 

http://www.hoteldrott.se/ 

 

Grand Hotel 

https://www.elite.se/sv/hotell/norrkoping/grand-

hotel/?gclid=CMTW9Ky99dACFQyBsgodv6sLWQ 

 

 

Best Western 

http://www.princesshotel.se/ 

 

 

Norrköping Camping 

http://www.norrkopingscamping.se/ 

 

 

Parkering 

Kommer bifoga karta med parkeringsmöjligheter tillsammans med faktura 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/norrkoping/scandic-norrkoping-city
http://www.pronovahostel.se/sv-SE
http://www.hoteldrott.se/
https://www.elite.se/sv/hotell/norrkoping/grand-hotel/?gclid=CMTW9Ky99dACFQyBsgodv6sLWQ
https://www.elite.se/sv/hotell/norrkoping/grand-hotel/?gclid=CMTW9Ky99dACFQyBsgodv6sLWQ
http://www.princesshotel.se/
http://www.norrkopingscamping.se/

