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Quiltvänners klubb, DAGTID
Tisdagar ca var 4:e vecka • 24/1, 21/2, 21/3, 11/4, 16/5 och 13/6 •
kl. 11.00 –14.00. 
En quiltklubb på dagtid, för dig som vill träffa lika-
sinnade att sy tillsammans med. Vi syr, fikar och har 
det trevligt. Man kan sy vad man vill med hjälp av 
kursledaren, men det visas alltid något gemensamt 
projekt som man då kan välja att sy - denna termin 
syr vi små saker, t.ex. en börs, en väska/kasse, en duk 
och lite annat.
Medlemsavgift 120:-/termin + 100:-/träff,
material tillkommer.
Klubbledare: Birgitta Hortin.

Linjalklubben - 2 grupper: Dag (D) el. Kväll (K) 
Måndagar ca var 4:e vecka • 16/1, 13/2, 13/3, 
10/4, 8/5 och 5/6 • 
Dag: kl 13 - 16.  Kväll:  18.30 – 21.30.
Linjalklubben fortsätter med nya utmaningar. 
Denna termin börjar vi med Hex´n more linjalen, 
där vi skapar olika mönster med formerna hexa-
goner, halva hexagoner, trekanter och juveler. Låt 
dig inspireras av vad man kan sy såsom quiltar, 
tabletter, dukar, väskor, påsar m.m. med de valda 
linjelerna och dess mönster. Kursens syfte är att 
du ska lära dig använda linjalen och se dess möj-
ligheter att skapa nya mönster. Varje gång får du 
1-2 nya mönster till den valda linjalen och
speciella erbjudanden.!
Medlemsavgift 150:-/termin +
100:-/träff, material tillkommer.
Klubbledare: Karin Ekman

Vårens klubbar!
Dag- & kvällssgrupp!
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Thimbleberries UFO-kvällar
Tisdagar ca var 4:e vecka • 17/1, 14/2, 14/3, 11/4,
9/5 och 30/5 • kl 18.30 – 21.30.
TB-klubben finns egentligen inte längre, men vi fortsätter att sy i dess 
anda i TB-UFO - syträffar för dig som inte är färdig med dina Thimbleberries-
projekt (men det är helt ok om man syr annat än TB-UFO:n  också !)  :) 
Välkommen!
Kostnad: 120:-/träff eller
595:- för alla 6 träffarna, 
fika ingår, material tillkommer.
Träffledare: Eva Eriksson.

TB UFO!
Dag- & kvällssgrupp!

Nya mönster & tygers klubb - 2 grupper: Dag (D) el. Kväll (K)
Tisdagar ca var 4:e vecka • 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 23/5 och 20/6 • 
Dag: kl 13 - 16.  Kväll:  18.30 – 21.30.
Gillar du att sy lappteknik med olika mönster och lite lagom snabbt, blir du inspirerad 
av nya tyger och vill sy olika projekt i dem? Då är detta klubben för dig! Vi syr speciella 
täcken, löpare och andra mindre projekt i läckra tyger från alla möjliga designers och 
fabrikat. Mönstren är i olika tekniker och svårighetsgrader, vilket gör sömnaden rolig 
och utmanande. Klubbens syfte är att sy lappteknik i gemenskap med andra, bli inspi-
rerad och utvecklas i sin sömnad.  Som medlem får man varje träff 1 - 2 nya mönster, 
löpande nyhetsinformation, klubberbjudanden på tyger, m.m. Denna termin kommer vi 
dessutom att ha ett tema och göra projekt på temat, som löper med hela terminen
Medlemsavgift: 150:-/termin + 100:-/träff,
material tillkommer. 
Klubbledare: Eva Eriksson.

Dag- & kvällssgrupp!
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.....fler klubbar!

Crazy Quilt-klubben - 2 grupper: Dag (D) eller Kväll (K)
Onsdagar ca var 4:e vecka • 15/2, 15/3, 12/4, 10/5 och 7/6 • 
Dag: kl 13 - 16.  Kväll:  18.30 – 21.30.
I denna klubb kommer du att lära dig många olika 
tekniker och stygn med crazyquilt som tema. Crazy-
quiltning är en stil som var populär ca. 1840 - 1910 
(den s.k. viktorianska eran). Kom ihåg att ”crazy” 
inte bara betyder galen, utan även ”oregelbundet”. 
Vi jobbar med hur man kan kombinera olika tygbitar 
med band, spets och broderi. Denna termin kommer 
vi att jobba med applikationsmönster som passar på 
crazyquilt-block.Vi kommer att lära olika stygn bl.a. 
för att utsmycka dessa block. Trevligt om man har 
egna idéer av vad man vill skapa på klubben och då 
kan klubbledare hjälpa till. Så tycker du om hand-

sömnad och särskilt broderi, så är denna klubb något för dig!
Medlemsavg: 130:-/termin + 100:-/träff, material tillkommer.
Klubbledare: Tamara Schultz.

Art Quilt-klubben - 2 grupper: Dag (D) el. Kväll (K)
Onsdagar ca var 4:e vecka • 8/2, 1/3, 29/3, 26/4 och 24/5 •.
Dag: kl 13 - 16.  Kväll:  18.30 – 21.30.
ArtQuilt kan betyda många olika saker. 
Ibland är det att sy med ovanliga material, 
ibland är det sättet att sy ihop något, ibland 
är det hur man skapar ett eget mönster och 
tyg. Om du är redo att prova någonting 
utanför traditionell quiltning då är detta 
klubben för dig! OBS! Vid vissa träffar 
där klubbledaren tar med mycket material 
tillkommer en extra materialkostnad med 
10-20 kr. 
Medlemsavg: 130:-/termin + 100:-/träff,
material tillkommer.
Klubbledare: Tamara Schultz.

Dag- & kvällssgrupp!

Dag- & kvällssgrupp!
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Vårens flerdagars-kurser!
1. Afrikanska djur - applikation BOM - ”Block of the Month”.
Termin 2:2.
4 träffar, söndagar ca var 3:e vecka • 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 • kl. 13 – 16.
Här syr vi en quilt enligt ”Bom-systemet”, dvs vi syr 1 - 2
block per månad efter Tamaras eget mönster. Denna BOM” / månadsblocks-quilt är en 
quilt med 9 olika block och temat är Afrikanska djur. Lapptekniken i blocken är en
blandning av rå kants applikation, crazyquilt, maskin- och handbroderi. Quilten får 
slutligen en crazyquilt bård. Träff inkl. mönster på 1 större block
eller ibland 2 mindre block: 150:-/träff, material tillkommer.
BOM-ledare: Tamara Schultz.

2 A - D. Sy lappteknik-kväll - nybörjare eller mer vana.
Drop-in m. föranmälan - välj att gå alla kvällar
eller den/de vars teknik du önskar gå/lära dig.
4 träffar, tisdagar ca var 4:e vecka • 7/2, 7/3, 4/4 och 2/5 •
kl. 18.30 – 21.30.
A. Pineapple
Tisdag • 7/2 •  kl. 18.30 – 21.30.
En kurs för nybörjare eller för dig som vill sy
lappteknik i gemenskap. Du kan välja att sy flera
mindre projekt (grytlappar, löpare, bordstabletter,
kuddar, m.m.) eller ett mellanstort lapptäcke med
utgång från lappteknikerna och traditionella block.
Vi går även igenom montering och avslutning.
Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 680 kr för alla 4 träffarna eller
200 kr/träff, fika ingår, material tillkommer.
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3. Dagkurs - Sy lappteknik – Nybörjare eller mer vana.
Drop-in patchwork m. föranmälan!
5 träffar, tisdagar ca var 4:e vecka • 7/2, 7/3, 4/4, 2/5 och 30/5 • kl. 11 - 14.
Här får du lära dig hur man syr olika grund-
läggande lapptekniker & block. Vi syr mindre 
projekt - ett nytt varje gång t.ex. löpare, kudde, 
bonad, duk, bordstabletter,  m.m.
Vi går också igenom, enkel montering, quilt-
ning och avslutning.
Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 700 kr (eller 200 kr/träff) /fika ingår, 
material tillkommer.

4. Dagkurs - Sy vad du vill, nytt eller UFO. 
Drop-in patchwork m. föranmälan!
5 träffar, tisdagar ca var 4:e vecka 

• 17/1, 14/2, 14/3, 18/4 och 9/5 • kl. 11 – 14.
Här har du möjlighet att sy och träffa andra som syr, fika och se 
allt butiken har att erbjuda. Ta med något eget sy/quiltprojekt att sy 
på - nytt eller gammalt. Har du kört fast eller behöver du hjälp så 
finns Eva eller Namie till hands i butiken eller så kanske de övriga 
deltagarna har goda idéer eller lösningar på vad det nu månde vara 
som är problemet!! Drop-in gäller, men boka gärna din plats för att 
vara säker på att få den =o)
Kostnad: 120 kr/träff eller 490 kr för alla 5 träffarna,
fika ingår, material tillkommer.

5. Dagkurs - Sy vad du vill, nytt eller UFO. 
Drop-in patchwork m. föranmälan!
5 träffar, torsdagar ca var 4:e vecka • 2/2, 2/3, 30/3, 27/4 och 18/5 • kl. 11 – 14.
Här har du möjlighet att sy och träffa andra som syr, fika och 
se allt butiken har att erbjuda. Ta med något eget sy/quiltpro-
jekt att sy på - nytt eller gammalt. Har du kört fast eller behö-
ver du hjälp så finns Eva eller Namie till hands i butiken eller 
så kanske de övriga deltagarna har goda idéer eller lösningar 
på vad det nu månde vara som är problemet!!
Drop-in gäller, men boka gärna din plats för att vara säker på 
att få den.

Kostnad: 120 kr/träff eller 490 kr för alla
5 träffana, fika ingår, material tillkommer.
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6. Sy UFO:n & Sy med rester. 
– välj på 6 olika tillfällen under våren eller gå på alla! 
Måndagar ca var 4:e vecka  • 23/1, 20/2, 20/3, 24/4, 15/5 och 12/6 •
kl. 18.30 – 21.30.
Ta med dina ofärdiga sy-/quiltprojekt och färdigställ dem – 
det ger ny energi! Har du kört fast ? Bara att gå till en avsatt 
tid/träff är ibland vad som behövs! Här kan du få hjälp, tips 
eller så kanske du bara behöver bubbla möjligheter med 
likasinnade, för att sedan komma loss att färdigställa - så att 
det blir ett UFO mindre!!

Varje träff visas ett mönster eller tips på vad du kan sy av 
dina resttyger - det är också befriande att sy av sitt restlager.

Kursledare: Norunn Wernhult. 
Kostnad: 120 kr/kväll eller 595 kr för alla 6 kvällarna,
fika ingår, material tillkommer.

NY veckodag!
  7. Månadens Mönster -

Drop-in med föranmälan! 
Tema: Väskor & Accessoarer
4 gånger – tisdagar • 21/3, 18/4, 16/5 och 13/6 •
kl. 18.30 - 21.30.
Här syr vi varierande projekt i olika lapptekniker 
– varje gång visas ett nytt ”eget” (Evas) mönster. 
Även denna termin syr vi väskor med accessoarer. 
Vill man inte sy månadens specifika mönster kan 
man sy från Evas tidigare mönsterutbud eller något 
annat trevligt mönster. En kurs för dig som har 
grunderna inom lappteknik, - tycker det är roligt 
att sy/inspireras tillsammans med andra och vill 
fortsätta din utveckling inom lapptekniken.
Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 695 kr (eller 250 kr/gång),
fika ingår, material tillkommer.
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8. Maskinquiltning
3 gånger – torsdagar • 27/4, 11/5 och 8/6 • kl. 18.30 - 21.30.
Quiltningen av ett täcke är egentligen lika viktigt som sömnaden av lapptekniken i 
samma täcke. Ett täcke där man lagt lite extra tid på quiltningen blir mer livfullt och 
får ytterligare dimensioner. På denna kurs får du lära och prova på grunderna inom 
maskinquiltning, vi går igenom olika sätt/mönster, men med största fokus på fri-
handsquiltning. Vi jobbar med fyrkantiga tygbitar, vilka sedan kan montera till en duk/
kudde eller så har man dem som kom ihåg/provbitar.
Kursledare: Birgitta Hortin.
Kostnad: 650 kr, fika ingår, material tillkommer.

9. Prova-på-kurs: Klädsömnad 
4 gånger – måndagar • 27/2, 27/3, 22/5, 19/6 •
kl. 18.30 - 21.30.
Den här kursen är till för dig som själv vill kunna sy 
egna kläder. Du vill kanske sy dig en ny klänning, en 
skjorta eller något till barnen. Du behöver inte vara 
jätteduktig på att sy, skaparlusta och kreativitet är det 
viktigaste. Här syr vi med färdiga mönster och ett par 
olika plagg per termin. Du bestämmer själv vad du 
ska sy, med hjälp och i samråd med kursledaren.
Kursledare: Helene Skantz
Kostnad: 800 kr, fika ingår,
material tillkommer.
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FREDAGS SY-BRUNCHER!
Välkommen till Quiltamevas

FREDAGS SY-BRUNCHER - Termin 3!
Här träffas vi och har trevligt kring vår hobby - att sy lapptek-
nik.  Varje träff-tillfälle, 4st, 1st/månad, enligt listan nederst:

- visar en quiltare 2 block, som du kan
börja sy direkt efter visningen, mönstret ingår. Alla termi-

nens block, 8st, är i samma storlek, de kan sammanfogas till 
ett större projekt eller så kan varje träffs block monteras  till 

egna, mindre projekt, förslag på detta framförs.
Mallar & materialkit finns till försäljning

med fina specialpriser
- serveras det enklare brunch

- deltar alla närvarande i utlottning av ett överraskningspris.
OBS! Sista träffen, den 19/5, utlottas ett extra pris till en del-

tagare, som varit med på alla 4 träffar (se datum nedan)!

Kostnad: 120 kr/träff, mönster & brunch ingår,
material tillkommer.

Denna termins projekt - kan monteras tillsammans eller så 
väljer man att montera varje träffs mönster i mindre projekt.

10 A. 10/2. kl. 11 - 15. Namie Åsenlund.

10 B. 17/3, kl. 11 - 15. Birgitta Hortin

10 C. 21/4, kl. 11 - 15. Tamara Schultz.

10 D. 19/5. kl. 11 - 15. Karin Ekman.

Inför varje träff så kommer info om vad som behövs
materialmässigt, för att sy det aktuella mönstret

och vad som är bra att ta med för att sy.
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12. Sy After Work -
Tema: VINTER
Fredag  27/1 •  kl. 18 - 22+.
Denna kväll syr vi, äter gott och utbyter idéer om
sömnad/patchwork/quiltning och kanske lite annat!
Eva visar förslag på temat, som man kan välja att
sy eller så syr man vad man vill!
Diverse specialerbjudanden och överraskningar
kan förväntas!!
Sy After Work värd: Eva Eriksson, 

Kostnad: 150 kr,  lättare förtäring ingår, ev. 
material tillkommer.

FAVORIT I REPRIS! 
11. Askar - Ny eller UFO
(UFO = ofärdig från tidigare kurs).
Lördag 21/1  •  kl. 11 - 15
Av kartong, lim, vadd och vackra tyger gör vi askar
i olika modeller och storlekar. Askar är användbara
förvaringsplatser för smycken, sybehör eller andra 
småsaker. De kan bli till läckra inred -ningsde-
taljer och dessutom bli till de personligaste av 
presenter.
Välj på:
A. Åttkantig ask.
B. Avlång ask.
C. Teask (2 fack) eller liten kvadratisk ask.
D. Snäckformad ask.
Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 325kr (ny ask) / 150kr (ufoask),
fika ingår, material tillkommer.

 

Vårens endags-kurser!

SPECIALARE!
SY
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FAVORIT I REPRIS!
13. Sy med ”Precuts” - Jelly-
roll-Quilt.                
Torsdag 2/2 •  kl. 18 – 22.
Att sy med ”Precuts” (färdigskuret) är roligt, 
tidsbesparnde och oftast lätt! Här syr vi enligt 
Namies mönster ett lapptäcke med en jellyroll 
och ett bastyg. 
Kursledare: Namie Åsenlund. 
Kostnad: 350 kr, fika ingår,
övrigt material tillkommer.

14. Kaleidoscopequilt i ny variant!
Måndag 6/2  •  kl. 18 – 22.
Gillar du att sy i roliga och snabba tekni-
ker – här gör vi det - ”Kaleidoscope” på ett 
annat sätt. Vi syr en härlig quilt med hjälp av 
Kaleidoscopelinjalen från förra terminen. Du 
bestämmer själv hur stort projekt du vill sy!
Kursledare: Karin Ekman.

Kostnad: 325 kr, fika ingår, speciallinjal och 
övrigt material tillkommer.

15. Pokemon - Vuxen/Barn kurs
Torsdag 23/2  •  kl. 17 – 20. 

Pokémon är väldigt populärt just nu! Inte 
bara för de unga utan för de som är ung i 
sinnet. På denna kurs kan man välja mel-
lan Pikachu eller en av de andra Starter 
Pokémon. Vi jobbar med rå-kants-applikationsteknik. 
Blocken kan du senare använda till en quilt, en kudde eller 
sidan på en väska!  Quiltameva har ett pokestop precis utanför 

som man kan nå ifrån kurslokalen och 
vi ska använda lures på kurstiden så att 
man kan ta en paus ifrån sömnad och 
fånga lite om man känner för det!
Kursledare: Tamara Schultz
Kostnad: 325 kr per par barn/vuxen,
fika ingår, material tilkommer.
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16. Waldorf-minisar
Torsdag 2/3  •  kl. 18 - 22
På denna kurs får du 
lära dig att sy Wald-
orfdockor enligt en 
förenklad teknik.
På kursen väljer du 
att sy en liten eller 
en mellanstor, men 
får mönster till båda. 
Den lilla är ca 10 cm 
och den stora ca 20 
cm. Båda dockorna 
är rätt snabbsydda, så de kan bli färdiga på kursen.
Kursledare: Eva Eriksson
Kostnad: 300 kr, fika ingår, material tilkommer.

17. Sy med ”Precuts” - Layer-Quilt.                
Måndag 6/3 •  kl. 18 – 22.
Att sy med ”Precuts” (färdigskuret) är roligt, tidsbesparnde och 
oftast lätt! Här syr vi 3 olika blockmönster av 1st layercake (42st 
10” x 10” tygbitar) och 1 - 3st bastyg. Du bestämmer själv vilket 
av mönstren du vill sy på kursen, men du får mönster till alla 3. 

     
Kursledare: Namie Åsenlund. 
Kostnad: 350 kr, fika ingår,
övrigt material tillkommer.



13

2. Lapptekniker (2:a av 4 olika) 
B. Runda former
Tisdag • 7/3 •  kl. 18.30 – 21.30.
Här syr vi olika traditionella lapptekniker, med olika sätt 
för tillskärning och sömnad. Projekten som sys kan mon-
teras till täcken, dukar, kuddar, kassar, m.m. Vi går även 
igenom montering och avslutning. En kurs för nybörjare 

eller vana quiltare som vill lära sig nya tekniker.
Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 250 kr fika ingår, material tillkommer.

18. ”Cathedral Window” på ett lätt sätt- En paintstiks-kurs! 
Lördag 11/3  •  kl. 10 - 15.
Här använder vi särskilt designade stämplar och paintstiks och skapar ett fint Ca-
thedral Window-mönster. Tekniken är lätt och fantastiskt rolig! Man kan göra en fin 
kudde eller en liten väggbonad, eller fortsätta sätta ihop dessa små block och göra en 
större quilt.  Paintstiks blir permanent på tyg och finns i många olika färger så man 
kan anpassa designen till sin egna behov eller önskemål.
Kursledare: Tamara Schultz
Kostnad: 450 kr, fika ingår,
material tillkommer.
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20. Sy After Work - Tema: Vår & Påsk
Fredag  31/3 •  kl. 18 - 22+.
Denna kväll syr vi, äter gott och utbyter idéer om
sömnad/patchwork/quiltning och kanske lite annat!
Eva visar några förslag på temat som man kan välja att sy 
eller så syr man vad man vill! Diverse specialerbjudanden 
och överraskningar kan förväntas!!
Sy After Work värd: Eva Eriksson.
Kostnad: 150 kr,  lättare förtäring ingår,
ev. material tillkommer.

2. Lapptekniker (3:e av 4 olika) 
C. Applikation
Tisdag • 4/4 •  kl. 18.30 – 21.30.
Här syr vi olika traditionella lapptekniker, med olika sätt 
för tillskärning och sömnad. Projekten som sys kan mon-
teras till täcken, dukar, kuddar, kassar, m.m. Vi går även 
igenom montering och avslutning. En kurs för nybörjare 
eller vana quiltare som vill lära sig nya tekniker.

Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 250 kr fika ingår,
material tillkommer.

SPECIALARE!
SY

VÅR & PÅSK

19. Linjalkurs - Thirty something ruler
Söndag 19/3  •  kl. 11 – 16
En liten linjal med många möjligheter. Genom att skära 

tyget på olika sätt, sätta ihop, vrida och vända, så 
kan du få över 100 block att välja på, till ett 

täcke, löpare, m.m.
Kursledare: Lisbeth Bergström.

Kostnad: 450 kr, fika ingår, 
kostnad för linjal , bok, 
och övrigt material till-
kommer.
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21 Handsömnad
Torsdag 6/4  •  kl. 18.30 - 21.30
Att sy lappteknik för hand är både roligt 
och rogivande! Här få du lära dig hur du 
handsyr lappteknik över pappersmallar. 
På kursen syr vi en stärnblock som är ca 20 
cm i diameter, men när man väl kan teknikem, 
så finns det massor av olika pappersmallar och 
mönster att sy. Syr man flera stjärnblock så kan de 
monteras till en löpare i önskad längd.
Kursledare: Namie Åsenlund
Kostnad: 150 kr, fika ingår, material tillkommer.

7. Månadens Mönster -
Drop-in med föranmälan! 
Tema: Väskor & Accessoarer
4 gånger – tisdagar • 21/3, 18/4, 16/5 och 13/6 •
kl. 18.30 - 21.30.
Här syr vi varierande projekt i olika lapptekniker – 
varje gång visas ett nytt ”eget” (Evas) mönster. Även 
denna termin syr vi väskor med accessoarer. Vill man 
inte sy månadens specifika mönster kan man sy från 
Evas tidigare mönsterutbud eller något annat trevligt 
mönster. En kurs för dig som har grunderna inom 
lappteknik, - tycker det är roligt att sy/inspireras till-
sammans med andra och vill fortsätta din utveckling 
inom lapptekniken.
Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 695 kr (eller 250 kr/gång),
fika ingår, material tillkommer.

2. Lapptekniker (4:e av 4 olika) 
D. Vikteknik
Tisdag • 2/5 •  kl. 18.30 – 21.30.
Här syr vi olika traditionella lapptekniker, med 
olika sätt för tillskärning och sömnad. Projekten 
som sys kan monteras till täcken, dukar, kuddar, 
kassar, m.m. Vi går även igenom montering och 
avslutning. En kurs för nybörjare eller vana quilta-
re som vill lära sig nya tekniker.
Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 250 kr fika ingår, material tillkommer.
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22. Tofsar
Lördag 13/5  •  kl. 11 – 15
Lär dig att göra tofsar som passar din stil! Varför 
inte matcha din senaste quilt? Vi gör tofsar av ma-
terial som de flesta av oss redan har i gömmorna; 
tyg, garn, smyckedetaljer och några överraskande 
delar. Tofsar är en trevlig inredningsdetalj och 
uppskattade som presenter.
Kursledare: Anna Densert
Kostnad: 400 kr, fika ingår, material tillkommer.

7. Månadens Mönster -
Drop-in med föranmälan! 
Tema: Väskor & Accessoarer
4 gånger – tisdagar • 21/3, 18/4, 16/5 och 13/6 •
kl. 18.30 - 21.30.
Här syr vi varierande projekt i olika lapptekniker 
– varje gång visas ett nytt ”eget” (Evas) mönster. 
Även denna termin syr vi väskor med accessoarer. 
Vill man inte sy månadens specifika mönster kan 
man sy från Evas tidigare mönsterutbud eller något 
annat trevligt mönster. En kurs för dig som har grun-
derna inom lappteknik, - tycker det är roligt att sy/
inspireras tillsammans med andra och vill fortsätta 
din utveckling inom lapptekniken.
Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 695 kr (eller 250 kr/gång),
fika ingår, material tillkommer.

23. Handquiltning  
Måndag 29/5 •  kl. 18.30 - 21.30.
Lär dig grunderna i handquiltning – de vackra dekorsöm-
marna som sammanbinder alla lager i en quilt – pricken 
över i:et. Vad vet du om vaddar, quilttråd och nålar?
Ta chansen att få veta – hur hårt ska du spänna din båge!?
Kursledare: Birgitta Hortin.
Kostnad: 300 kr, fika ingår, material tillkommer.
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24. Sy After Work - 
Tema: Sommar & Semester
Fredag  16/6 •  kl. 18 - 22+.
Denna kväll syr vi, äter gott och 
utbyter idéer om sömnad/patchwork/
quiltning och kanske lite annat!
Eva visar några förslag, på temat, som 
man kan välja att sy eller så syr man 
vad man vill! Diverse specialerbjudan-
den och överraskningar kan förväntas!!

Sy After Work värd:
Eva Eriksson med hemlig gäst!
Kostnad: 150 kr, 
lättare förtäring ingår, ev. material 
tillkommer.

Sommar &Semester

7. Månadens Mönster -
Drop-in med föranmälan! 
Tema: Väskor & Accessoarer
4 gånger – tisdagar • 21/3, 18/4, 16/5 och 13/6 •
kl. 18.30 - 21.30.
Här syr vi varierande projekt i olika lapptek-
niker – varje gång visas ett nytt ”eget” (Evas) 
mönster. Även denna termin syr vi väskor med 
accessoarer. Vill man inte sy månadens specifika 
mönster kan man sy från Evas tidigare mönster-
utbud eller något annat trevligt mönster. En kurs 
för dig som har grunderna inom lappteknik, - 
tycker det är roligt att sy/inspireras tillsammans 
med andra och vill fortsätta din utveckling inom 
lapptekniken.
Kursledare: Eva Eriksson.
Kostnad: 695 kr (eller 250 kr/gång),
fika ingår, material tillkommer.

SPECIALARE!

SY
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Alla kursdeltagare får kallelse och mer information inför
kursen via e-mail/post. Har du några frågor innan dess kan du ringa 
Eva Eriksson 040-301043 eller skicka ett e-mail till info@quilta.nu.

Anmälan till kurserna eller andra liknande event är bindande.
Ev. återbud skall ges senast 14 dagar innan kursstart, 

därefter tas full kursavgift ut.
Anmälan tas enbart emot skriftligen, dvs per post eller e-mail.
Du kan förstås också lämna in din skriftliga anmälan i butiken!

Postadress: Quiltameva
Östra Förstadsgatan 13, 211 31 Malmö

E-mail:  info@quilta.nu

Butiken i Malmö har öppet:
månd. - torsd. 11 - 18, fred. 11-17, samt lörd. 11 - 15

Butiken på internet har öppet dygnet runt! 
Välkommen att titta in där och proviantera inför vårens kurser.

www.quilta.nu

Viktig information!

Facebook & Instagram är två trevliga 
FORUM, vi kommer parallellt med 
vårt nyhetsbrev och vår hemsida att 
använda oss mycket av dessa för att 
informera om nyheter, kurser, ex-
trakurser, happenings, m.m. Så är du 

också på Facebook och/eller Instagram och ”gillar” Quiltameva, så 
får du alla våra inlägg och nyhetsinfon automatiskt! Man kan också 
följa våra facebookinlägg från vår hemsida!

 Facebook & Instagram!
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Namnteckning

Jag vill ha Quiltas nyhetsmail! Jag har redan nyhetsmailet

Kursanmälan vt 2017
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