Inbjuder till kurs:
Kursen vänder sig till dig som gillar återbruk
och vill skapa nytt av gammalt!
Du får idéer och lär dig olika sytekniker
som både blir hållbara och dekorativa!

Tema Återbruk – Herrskjortor
Onsdagar:

2 nov + 16 nov 2022

Kl.:

17.00 – 20.00








2 ggr à 3 tim

Har du eller känner du någon som har lite gamla
herrskjortor liggandes som inte används längre?
Ofta kan det vara bra material i herrskjortor –
speciellt om de är i naturmaterial som bomull eller
linne.
Fråga runt bland dina bekanta eller ta dig till din
lokala second-hand-affär, där kan du säkert fynda
för en billig peng.
Små skador gör inte så mycket - det går alltid att
användada de hela bitarna. Däremot är det som
sagt en fördel om de är i något vävt, gärna 100%
naturmaterial.
Undvik stretchiga tyger!
Vi inspireras fritt och syr nya användbara och dekorativa projekt! Det kan bli allt ifrån dukar, bordstabletter, kuddar och gardiner till väskor, solhattar, barnkläder och andra klädesplagg. Eller varför inte
ett lapptäcke - rutor och ränder är underbart att blanda! Av kragar och manchetter kan det blir små söta
necessärer med kul detaljer – låt fantasin flöda…..

Kursledare: Helen Sandberg
I kursavgiften ingår:
 Idéhäfte med olika projekt och sytekniker
 Provlappar
 Möjlighet att provsy/låna overlock
 Fika
(Önskar du ta med eget fika så finns kyl, mikro &
vattenkokare)

Tag med:
 Herrskjortor, flera , helst i naturmaterial
100% bomull eller linne, blandade färger
och mönster.
 Symaskin med tillbehör (som du
behärskar), önskar du hyra – hör av dig.
 Sytråd, Måttband, Knappnålar
 Tyg/tråd-sax
 Rullkniv, linjal, skärmatta – om du vill sy
lappteknik.

Kursavgift & Anmälan:
695:-/pers
 Sänd ett mail info@helenssycenter.se
 Vi återkommer med ett bekräftelsemail när vi läst.
 Anmälan är bindande efter inbetalning av anmälningsavgift 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.
 Frågor: Maila eller ring tel. 0510-278 88, 070-539 86 35

Plats:

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

