
 

Inbjuder till kurs: 

 

 

 

Grundkursen vänder sig till dig som vill lära dig 
grunderna inom frihandquiltning på BERNINA Q24 Longarm. 
            Du behöver inga förkunskaper inom frihandsquiltning  

men du har ett quilt-intresse. 
 

 

BERNINA Q24 Longarm/       Frihandsquiltning    1 gg à 4/6/8 tim 

Dag: Vardagar,  bokas efter ö. k.         Första gången går man grundkursen 

Kl.: Bokas efter ö. k. 

Hyra: Tid: Pris SEK inkl moms: 

GRUNDKURS Q24 – 12 olika frihandstekniker – Maskinens funktioner 
- Obligatorisk för att få hyra Q24 därefter 
- Löpande instruktioner samt egentid för träning  / Lärarstöd 

- Övningstyg / vadd / tråd ingår 

4 timmar 
 

995:- 

GRUNDKURS RulerWork – Quiltning m linjaler – Tryckt övningsprojekt 
- Du har genomgått Grundkursen 

- Löpande instruktioner genom  Linjalprojektet + tid för träning / Lärarstöd 

- Övningstyg/vadd/tråd ingår + lån av linjaler 

- Arbetsbeskrivning 

6 timmar 
 

1.295:- 

HYRA Q24 - övad quiltare: 
- Du har genomgått Grundkursen (inom sex månader) 

- Du har genomgått Grundkurs RulerWork OM linjaler ska användas 

- Du står för eget tyg / quilt / vadd / tråd / linjaler* (*Linjaler kan hyras) 

- Du klarar dig i huvudsak själv i lokalen och igenom ditt projekt. 

- Du tar rast när du önskar. 

- Hinner du ej klart under dagen så kan du fortsätta nästa eller en annan. 

dag. (Vi kan ha upp till 3 personer som arbetar parallellt på maskinen.) 

Du bokar 
valfria 

timmar 
under våra 
öppettider 

enl ö. k. 
 

140:-/tim 

HYRA Linjaler – i samband med HYRA av Q24  300:-/projekt 
TRÅD – Rheingold. Stygnräknaren håller koll på antalet stygn du syr  Ca 55:-/100.000 stygn 
 

Kursledare: Helen Sandberg 

 

 

Kursavgift & Anmälan:                     

 Sänd ett mail info@helenssycenter.se 
eller ring tel. 0510-278 88, 070-539 86 35   

 Efter bokningsbekräftelse kan kursen betalas via 
bankgiro eller vid kurstillfället med kort/Swish. 
 

 

 

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

 

 

Tag med: 

 Till GRUNDKURSERNA behöver du EJ ta med ngt. 
 

 Vid HYRA: 
Baksidestyg           rektangulärt, vinkelrätt(+10 cm) 
Lapptäcke/Quilt   struken 
Vadd                      (+5 cm) (finns att köpa) 
Tråd                      (finns att köpa)  
Fika/Lunch    
 
 

 

I kurserna ingår utöver det som står ovan: 

 Lån av BERNINA Q24 

 Kaffe/Te & Tilltugg     
(Önskar du ta med eget fika/lunch så finns kyl, mikro & 
vattenkokare) 
 

 Info: 

 Du arbetar vid maskiner under våra öppettider, vilket 
kan betyda att intresserade kunder ev kommer förbi 
och tittar. 
 

 

mailto:info@helenssycenter.se

