
 

Inbjuder till kurs: 

 

 

 

En kurs för dig som vill skapa fritt och använda din     
fantasi! Du har en fungerande symaskin och vill utveckla     

din kunskap om olika textila tekniker både på   
  maskinen men också lite för hand! 
 
   

Skapa egna TAVLOR                       1 gg à 6 tim 

Lörd: 22 apr 2023    

Kl.: 10.00 – 16.00  

Tavlorna sys på en textil bakgrund och sedan spänner vi upp tyget på en tavelram. Det går att använda nästan vad som 
helst i materialväg till dina tavlor…. Tänk gärna i färg – bestäm dig för en eller två grundfärger, ton i ton eller kontrast blir 
oftast lyckat. Eller så jobbar du i alla regnbågens färger…..du bestämmer! Vi kommer att visa tekniker såsom APPLIKATION, 
GARNBRODERI, CIRKELBRODERI, SKAPA TYG m SOLUVLIES, TOVNING m PUNCH TOOL, FRIHANDS-SÖMNAD m. m. 
 

I kursavgiften ingår:  _____________________________________________________________                
Tavelram Två mindre storlekar eller en större. Det går att köpa till fler. 
Bakgrundstyg   Svart/Vitt/Oblekt - som passar i storlek till de valda tavelramarna inkl. invik till baksidan. 
Dukvadd som lägges bakom bakgrundstyget. 
Vliesofix En bit som räcker till div applikationer. 
Soluvlies Vattenlösligt mellanlägg 
Litet mtrl-kit Blandade material i din önskade färg 
Gofika Kaffe/te, smörgås, kaka och frukt  (Önskar du ta med eget fika så finns kyl, mikro & vattenkokare) 
Strykjärn, strykbräda och förlängningssladdar finns i kurslokalen + möjlighet att prova olika specialfötter/tekniker. 

 

Du tar också med – det du har utav – saknar du något så finns både syaffären och garnaffären som grannar här : 
Scraps eller små tygbitar som räcker till applikationer/dekorationer. I olika kvalitéer såsom; bomull, jeans,  
 ylle, siden, sammet, päls, spets, brodyr plast, skinn, nät… 
Tyg t bakgrund OM du önskar annat bakgrundstyg än det som ingår enl ovan. Även gamla kläder kan användas. 
Halvfärdiga projekt  mindre saker som bara ligger; jojoblommor, färdigsydda quiltblock, virkade dukar, broscher o s v…. 
Garner olika strukturer; melerade, håriga, knutiga, glittriga….  
Band att dekorera med, stumpar eller längre bitar. 
Trådar spännande, melerade, metall, matta, glansiga, tjocka…  
Pärlor & paljetter      att sy fast  
Stenar & Nitar          att stryka/bränna/limma fast. 
Knappar Udda /roliga former eller bara många. 
Alutråd/metalltråd  tjock eller tunn, mjuk metalltråd att forma figurer med. 
Symaskin  med alla standardtillbehör, gärna rengjord. 
Syfötter:  för olika tekniker, om du har; öppen applikationsfot, frihandsquiltningsfot (BSR), snörpressarfot, 

cirkelapparat m fl. Ta med de du har – vi har alla sorter till BERNINA/Bernette i butiken också 
Symaskinsnålar         för metalltråd, tjockare tråd o s v 
Skjutpistol  om du har att häfta fast på ramen med. Annars har vi här. 

 

 

Kursavgift & Anmälan:                            795:-/pers 

 Sänd ett mail till: info@helenssycenter.se  

 Vi återkommer med en bekräftelsemail när vi läst. 

 Anmälan är bindande efter inbetalning av anmälnings-avgift à 300:-  
till bg: 5343-5905, mottagare Helens SyCenter 

 Rest belopp inbetalas senast 10 dagar före kursstart 

 Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud. 

 Återbud godtas endast m giltigt läkarintyg. 

 I händelse av inställd kurs, återbetalas hela den inbetalda kursavgiften. 

 Frågor: maila eller ring tel. 0510-278 88, 070-539 86 35  
 

 

 

Kursledare: Helen Sandberg 

 
Plats: Helens SyCenter 
 BERNINA/ Bernette Symaskiner 
            TextilCenter 3D 
            Sockerbruksgatan 3D  
            531 40 Lidköping 
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