CURSUSPROGRAMMA PATCHWORK & QUILTEN
najaar-winter 2017
Open dag
Tijdens de open dag bij Marco’s Modestoffen kunt u volop informatie krijgen over
de verschillende patchwork & quiltcursussen. U kunt de voorbeelden van de
verschillende cursussen bekijken zodat u een indruk krijgt van de lessen en de
mogelijkheden. Zaterdag 2 september van 10.00-14.00 uur

Patchwork Sampler
Een samplerquilt is een quilt waarin elk blok is
ingevuld met een ander geometrisch patroon. In de
cursus gaan we verder met het naaien van “blokken”
patchwork met de hand! Naast meer ingewikkelde
patronen,
komen
ook
ronde
vormen
en
driedimensionale effecten aan de orde. Ook
verschillende mogelijkheden voor het combineren
van deze blokken tot een fraai geheel worden
behandeld. We streven ernaar om minimaal 9 à 12
blokken te maken; dit kan een wandkleed worden of
met effen blokken erbij een 1-persoonssprei!
Deze cursus is een vervolg op de beginnerscursus,
maar ook geschikt voor mensen die eerder al iets
aan patchwork hebben gedaan.
Prijs € 175,- excl. materiaal; 10 lessen
Woensdag 20-9, 4-10, 18-10, 1-11, 15-11, 29-11, 3-12-2017, 10-1, 24-1
en 7-2-2018 van 9.30-12.00 uur

Grootmoeders bloementuin - English paper piecing
English paper piecing stamt al uit de 18e eeuw toen
het gebruikt werd om restjes stof en kledingresten
te verwerken in mooie decoratieve kleden. In deze
workshop maakt u kennis met de techniek van
English paper piecing. Met moderne stoffen kunt u
de oude techniek in een nieuw jasje te steken.
Daarnaast is het ook ontzettend leuk om allerlei
restjes te gebruiken. Er zijn vele manieren om de
vormen
te
ordenen,
maar
grootmoeders
bloementuin is vaak toch wel favoriet.
Prijs € 23,50 excl. materiaal; 1 les
Vrijdagmiddag 22 september, 13.00-16.00 uur
Geschikt voor beginners en gevorderden

Handquilten
In deze workshop bespreken en oefenen we alles wat
met quilten te maken heeft. We leren de techniek van
quilten met een vingerhoed en een quiltring. We maken
quiltpatronen, brengen het over op stof en we leren hoe
je een rand in kunt delen. Van het quiltje kunt u een
kussenhoesje maken. Een workshop voor beginnende
quilters en de meer gevorderden die het met de hand
quilten
toch
nog
steeds
lastig
vinden.
Vrijdagochtend 22 en 29 september, 9.30-12.00 uur
Prijs € 47,50 excl. materiaal; 2 lessen

Sashiko - Japans quilten
Sashiko is een traditionele Japanse quilttechniek,
die in vroeger tijden gebruikt werd voor het
verstevigen, verstellen en verfraaien van kleding.
In de cursus gaan we op verschillende manieren
met Sashiko aan de slag. We behandelen het
tekenen van de traditionele patronen en
verschillende methoden om patronen over te
brengen op stof. We besteden aandacht aan de
keuze van de stof, de tussenlaag en de garens.
U leert werken met de speciale muntvingerhoed
in
combinatie
met
lange
sashikonaalden.
Het formaat van de quilt bepaalt u zelf, van een
kussen of tafelloper tot een samplerquilt. En
natuurlijk is Sashiko heel decoratief in kleiner
werk. Bij de quilt worden de blokken met de quiltas-you-go-methode
aan
elkaar
gezet.
Zaterdag 9 en 30 september van 10.00-15.30 uur
Zaterdag 14 en 28 oktober van 10.00-15.30 uur
Prijs € 95,-, excl. materiaal; 2 lessen
Geschikt voor beginners en gevorderden

Kerstworkshop: Gespiegelde kerstbomen
zaterdag 25 november van 10.00-15.30 uur
Voor nadere informatie en opgeven cursussen en workshops:
- Docente: Sophia van Tongeren, 071-3011655,
sophiavantongeren@casema.nl www.sophiavantongeren.nl
- Marco’s Modestoffen, van Hogendorpstraat 69, Wassenaar, 070-5112161,
www.marco-modestoffen.nl

