
 

Inbjuder till kurs: 

 

 

 

Kurs för dig som har grundläggande kunskaper 
om din symaskin (alla fabrikat välkomna) och 
baskunskaper inom sömnad. En härlig löpare att 
lägga på bordet eller att ge bort till en  
hjärtevän! OBS! Vi kommer att jobba med 
   mått-enheten inch. En inch = 2,54cm 

 
 
 

Alla Hjärtans Löpare                           

Lördag: 11/2 2023   

Kl.: 10.00-16.00 

 
Vi syr en löpare med Hjärtan bestående av fem block. I kursen ingår att du lär dig följande tekniker: 
 

 Måttenheten Inch 
 Tillskärning med rullkniv, linjal och skärmatta 
 Sömnad Lappteknik 
 Pressning av sömmar 
 Mellanbårder, ytterbårder 
 Sammanfogning av ”quiltmacka”/ tråckling  / klisterspray 
 Maskinquiltning ”In-the-ditch” 
 Frihandsquiltning 
 Kantavslutning 

 

Du bestämmer själv i vilka tyger du vill jobba i. Du får 10% rabatt om du handlar material hos Pias 
Pärlor (grannbutiken). Materiallista sänds efter mottagen anmälan & anmälningsavgift. Under kursen 
visar vi alla moment som du ska skära, sy o s v. Du syr så långt du hinner, och ev får du avsluta 
projektet hemma. OBS! All tillskärning sker i mått-enheten ’inch’. Det är fördel att använda inch-fot till 
symaskinen alt så behöver du kunna flytta din nål i sidled åt höger. 

  Kursledare: Helen Sandberg 

 

 

Kursavgift & Anmälan:                    595:-/pers 

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

 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. 

 Deltagarantal min 6 st, max 10 st. 
 

 

 

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

 

 

Tag med: 

 Symaskin som du behärskar 

 Inchsyfot ex: #37, #57, #97  
Frihands-syfot ex: #9, #15, #24, #26, #43 
Kantstickningsfot ex: #10 
Övermatningsmot ex: #50 

 Rullkniv, inchlinjal 6” x 24” och skärmatta 

 Tyger, vadd & tråd enl mtrl-listan som mailas 

 Samt vanliga sybehör såsom; Tygsax, 
Knappnålar, måttband m. m. 
      

 
 

 

I kursavgiften ingår: 

 Beskrivning till Hjärtlöpare (& till Mugrugs 
(som du kan göra av resttygerna.) 

 Gofika Kaffe/Te & Smörgås & Kaka 
        (Önskar du ta med eget fika så finns kyl, mikro & vattenkokare) 
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