Inbjuder till kurs:
Tre kurser som vänder sig till både nybörjare, till dig som önskar repetera grundfunktionerna
& till dig som maskinbroderat en del och vill lära dig olika specialtekniker
på din BERNINA/Bernette broderimaskin.
De tre kurserna är fristående men bygger på varandra. Går du två
eller tre kurser lämnas rabatt. Har du köpt maskin hos oss har du förtur.

Lär dig Maskinbroderi i tre olika steg Lörd 19 nov, Kl. 10.00 – 15.00

Maskinbroderi 1












Du har precis köpt din maskin
eller funderar på att köpa.
Har du inte egen broderimaskin



så finns kan du hyra*
Eller så har du haft din maskin ett
tag och vill har repetition och ny
inspiration.
Vi går igenom all grundkunskap
du behöver för att komma igång.
Val av motiv
Olika tyger vi kan brodera på
Nålar, trådar, trädning,
trådspänning, Stabilisering
Ramar & Uppspänning
Vi broderar en gästhandduk
Presentation av kurs 2 & 3
Idéer och Inspiration
Underhåll och rengörning









Gå en, två eller tre kurser!

Lörd 26 nov, Kl. 10.00-15.00

Lörd 3 dec Kl. 10.00-15.00

Maskinbroderi 2

Maskinbroderi 3

Du är lite ”varm i kläderna” och vill
komma vidare med ditt
maskinbroderande
Vi går igenom redigeringsmöjligheter såsom; kombinera
motiv, storleksändra, spegelvända,
placera, vinklar, stygntäthet,
fästfunktioner, sekvenskontroll
Vi går igenom funktioner som
tråcklingsfunktion, Text/Word Art,
Spara, Ta bort, Gruppera/
ogruppera, ändra stygnordning,
Pinpoint-placement, Color Wheel
Vi broderar ut redigerade motiv på
olika tygkvaliteter, allt ifrån
chiffong till fleece och trikå med
olika stabilisering.
Idéer och Inspiration











Du har hunnit brodera en del och kan
grunderna i maskinbroderi väl och vill
komma vidare med:
Olika specialtekniker som Free Lace
embroidery, In-the-Hoop embroidery,
Endless Embroidery, Importera stygn
från symaskin, Resize mellan två
punkter.
Vi går igenom BERNINA Embroidery
Software Artlink 9 (gratisprogram på
www.bernina.se)
Importera motiv från nätet
Överföring av motiv till broderimaskin.
Broderifilformat, Print Preview, Design
Worksheet, trådfärger, trådfabrikat
Vi broderar ut olika tekniker av ovan
nämnda.
Idéer och Inspiration

Kursledare: Helen Sandberg
I kursavgiften ingår:

A4-Pärm (1 st /person)

Plastfickor & Kompendium m beskrivningar på olika
tekniker

Tyger, Gästhandduk, Stabilisering & Tråd

Gofika
(Önskar du ta med eget fika eller lunch så finns kyl,
frys, mikro & vattenkokare)



*Om du önskar hyra broderimaskin så kostar det
250:-/1 kurs, 400:-/2 kurser, 500:-/3 kurser. Om du
väljer att köpa en broderimaskin i samband med
kursen så dras hyran av på köpebeloppet.

Tag med:

BERNINA/Bernette Broderimaskin m alla
standardtillbehör.
Kursen är skapad kring modellerna BERNINA880,
B790PLUS, B770 PLUS, B700, B590, B570 QE, B500.
Men även andra (och äldre) modeller är välkomna!
Notera att olika modeller (samt även åldern påverkar
hur många funktioner maskinen har

Kursavgift & Anmälan:
1 kurs

795:- 2 kurs er 1450 :- 3 kurser 1.950:- /pers





Sänd ett mail info@helenssycenter.se
Vi återkommer med ett 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.

Om vi som arrangörer ställer in kursen, återbetalas
hela den inbetalda kursavgiften.

Begränsat antal platser.
Frågor: Maila eller ring tel. 0510-278 88, 070-539 86 35
Plats:

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

