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tekstil-kunst.dk udbyder spændende kurser fra januar til 
maj 2015 !
Kursus plan: 
Torsdag den 15.1.15 fra 16-18: Leg med filt, pris 150,- 
Torsdag den 19.1.15 fra 16-18: Strikkede dyr, pris 150,- 
Lørdag den 31.1.15 fra 10-14: Lær din symaskine at kende, pris 300,- 
Torsdag den 12.2.15 fra 16-18: Frit broderi på fotooverførelse, pris 150,- 
Torsdag den 26.2.15 fra 16-18: Viskelædertryk og frit broderi, pris 150,- 
Lørdag den 28.2.15 fra 10-14: Quiltning på symaskinen, pris 300,- 
Torsdag den 12.3.15 fra 16-18: Korsstings statements, pris 150,- 
Torsdag den 26.3.15 fra 16-18: Leg med filt, pris 150,- 
Lørdag den 29.3.15 fra 10-14: Omvendt mola på symaskinen, pris 300,- 
Torsdag den 9.4.15 fra 16-18: Strikkede dyr, pris 150,- 
Torsdag den 26.4.15 fra 16-18: Frit broderi på fotooverførelse, pris 150,- 
Lørdag den 29.4.15 fra 10-14: Lær din symaskine at kende, pris 300,- 
Torsdag den 7.5.15 fra 16-18: Viskelædertryk og frit broderi, pris 150,- 
Torsdag den 23.5.15 fra 16-18: Korsstings statements, pris 150,-  
Lørdag den 30.5.15 fra 10-14: Quiltning på symaskinen, pris 300,- !
Kursus beskrivelser: 
Leg med filt: 
Datoer: 15.1.15 og 26.3.15 fra 16-18 
Materiale kit: fire farver filt, broderitråd, nål og mønster. 
Deltagerer: max. 7 min. 3 
Beskrivelse: På dette kursus skal vi arbejde med rigtig uld filt og alle de muligheder dette dejlige 
materiale rummer. Du vil få en introduktion til materialet, anvendelsesmuligheder samt forskellige 
former for broderisting som egner sig til dette arbejde. Vi vil både arbejde med filt applikationer og 
med filt som en selvstændig form så som hårspænder, brocher og nøgleringe. Hvis du ønsker at 
applikere filt på eksempelvis en taske, bedes du medbringe tasken - eller hvad du nu ønsker at 
applikere på - alle andre materialer er med i kursusprisen. !
Strikkede dyr: 
Datoer: 19.1.15 og 9.4.15 fra 16-18  
Materiale kit: Frit valg mellem de forskellige strikke kit i butikken - et kit pr deltager 
Deltagerer: Max 7 min. 3 
Beskrivelse: På dette kursus vil du få en grundig indføring i den hyggelige hobby at strikke dyr. Du 
vælger selv hvilket dyr du vil strikke og jeg hjælper alle kursister individuelt. Vi starter dog samlet 
med en introduktion til de grundlæggende teknikker til strikning af dyr. !
Lær din symaskine at kende: 
Datoer: 31.1.15 og 29.4.15 fra 10-14 
Info kommer senere… !
Frit broderi på foto overførelse: 
Datoer: 12.2.15 og 26.4.15 fra 16-18 
Materiale kit: stof, fotooverførelsesark, broderitråd, nål, vlisofix og postkort - nok til at lave fire små 
postkort/billeder 
Deltagere: max 7 min 3 
Beskrivelse: Du lære at overføre billeder til stof og herefter broderer på dem, så det danner et samlet 
hele. Vi vil komme omkring forskellige stingtyper samt teknikker til fotooverførelse. !
Frit broderi og viskelædertryk: 
Datoer: 26.2.15 og7.5.15 fra 16 - 18 
materiale kit: stof, broderitråd, nål, vlisofix, postkort, billeder til inspiration og et viskelæder. 
Derudover er der fri afbenyttelse af mine trykfarver.  
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Deltagere: max 7 og min 3 
Beskrivelse: På dette kursus arbejder vi med at trykke vores eget stof, med viskelæder og 
stempelpuder. derefter brodere vi på stoffet og lave fine tekstile postkort. I materiale kittet er der 
materialer til fire postkort. !
Quiltning på symaskinen: 
Datoer: 28.2.15 og 30.5.15 fra 10-14 
Materiale kit: Stof, mellemlæg, bagsidestof, sytråd og symaskinenåle. 
Deltagere: Max 4 og min 2 
Beskrivelse: På dette intensive grundkursus bliver der undervist i quiltning på frihånd på 
symaskine. medbring egen symaskine, gerne renset og smurt, samt brugsanvisning. vi 
læreforskellige quiltemønstre, og alle mine tips og tricks til at gøre quiltning på maskine til en leg. 
dette kursus er både for begyndere og øvede. !
Korsstings statements: 
Datoer: 12.3.15 og 23.5.15 fra 16-18 
Materiale kit: Aida, broderitråd, nål, tre korsstingsalfabeter 
Deltagere: Max 7 min 3 
Beskrivelse: På dette kursus vil vi arbejde med korssting og det at skrive små sentenser i korssting. 
Det behøver slet ikke være kedeligt, måske kan ‘hjem kære hjem’ skiftes ud med ‘Home is where wi-fi 
connects…’ !
Praktisk information: 
Alle kursus priser er inklusiv det angivede mterialekit 
Alle kurser kan tages af både helt, helt nybegyndere og helt øvede. jeg gør en dyd ud af der ikke er 
for mange kursister af gange, så der er tid og plads til alle! 
Jeg stiller kaffe/the/vand og frugt til rådighed, men på lørdagskurserne er det en god ide med en lille 
medbragt madpakke hvis sulten melder sig. 
Tilmelding og betaling sker i butikken eller på webshoppen - www.tekstil-kunst.dk 
Ved framelding refunderes betalingen fuldt op til 2 dage før kursusstart, ellers må betalingen anses 
som tabt 
Hvis kurset aflyses pga for få tilmeldinger eller sygdom refunderes hele beløbet. 
Alle kurser foregår i butikkens lokaler, Lillegade 6 - 8500 Grenaa. !
Vel mødt! 
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