CURSUSPROGRAMMA PATCHWORK & QUILTEN
2018-2018
Sophia van Tongeren - patchwork, quilt en viltcursussen
Open dagen informatie over cursussen en terugkomdag
Tijdens de open dagen kun je volop informatie krijgen over het cursusprogramma van
Vilt&Quilt. Je kunt de voorbeelden van de verschillende cursussen bekijken zodat je een indruk
krijgt van de lessen en de mogelijkheden.
Wassenaar: zaterdag 25 augustus van 10.00-13.00 uur
Lisse: woensdag 29 en donderdag 30 augustus van 19.00-20.30 uur

Basiscursus Patchwork en quilten
In deze cursus leer je de techniek om met de hand een quilt te maken. Alle
facetten van het patchwork en quilten komen stap voor stap aan de orde,
zoals het tekenen van de patronen, kiezen en knippen van de stoffen, het
met de hand naaien van de lapjes. En natuurlijk ook het quilten (met
vingerhoed en quiltring) en afwerken van de quilt. 10 of 12 lessen.
Wassenaar: woensdag 9.30-12.00 uur, start 3-10; prijs € 180,Lisse: dinsdag 13.30-15.30 uur, start 9-10
Oegstgeest: woensdag 13.00-15.00 uur, start 10-10

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! 12 lessen.
LTC Leiden: vrijdag 9.30-12.00 uur, start 5-10
Lisse: dinsdag 19.30-21.30 uur, start 26-9
Oegstgeest: woensdag 13.00-15.00 uur, start 9-10

Magische Tegels, workshop 21-9-2018
Op een ingenieuze en snelle manier naai je met 12 verschillende stoffen een
aparte quilt in elkaar. Het geheel doet denken aan mozaïek en glas in lood.
Het formaat kun je zelf bepalen, van wandkleed tot beddensprei.
De quilt wordt gemaakt met de naaimachine.
Wassenaar: vrijdag 21 sept, 10.00-15.30 uur
Geschikt voor beginners en gevorderden; prijs € 47,50 excl. materiaal

Caleidoscoop-One block wonder, workshop
Door telkens 6 precies gelijke printjes met elkaar te combineren
ontstaat het effect van een caleidoscoop. De ontstane hexagons kun je
direct aan elkaar zetten maar door ze te combineren met rustige stof,
ontstaat ook een verrassend effect. Je gebruikt hiervoor een drukke
stof in kleuren die je mooi vindt.
Tijdens deze cursus worden verschillende technieken behandeld, je
kiest je favoriete methode.
De quilt wordt gemaakt met de naaimachine. Ben je nog niet vaardig
met de naaimachine dan word je dat nu vanzelf. Maar je kunt ook heel
goed met de hand naaien.
Marco Modestoffen, Wassenaar
Zaterdag 22-9 en 20-10-2018 van 10-15.30 uur én
17-11-2018 van 10-12.30 uur; 2,5 dag € 115,-

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.
Je leert werken met de speciale muntvingerhoed in combinatie
met lange sashikonaalden.
Het formaat van de quilt bepaal je 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
quilt-as-you-go-methode aan elkaar gezet.
Geschikt voor beginners en gevorderden
Wassenaar: Zaterdag 29-9 en 13-10 van 10.00-15.30 uur
Prijs € 97,50, excl. materiaal

Kerstworkshop: 3D Kerstballen
Alvast voor de agenda: weer een leuke kerstworkshop in Wassenaar.
Wassenaar: Zaterdag 17 november van 13.00-16.00 uur

Variatie in patchwork en quilten
In deze lessen komen verschillende patchworktechnieken aan bod. Applicatie, paper-piecing,
Sashiko, Bargello, een kerstworkshop, met de hand of machinaal. Iedere techniek kan
behandeld worden. Per groep is het programma verschillend. In deze lessen kunt u ook hulp
krijgen bij eigen werk. Meer info op de website. Neem contact op voor het juiste programma
per groep.
Deze lessen zijn in Voorhout, Lisse en bij de LTC in Leiden

Doorvilten
in deze cursus gaan we de mogelijkheden van wol vilten steeds verder uitdiepen. We kunnen
werken vanuit de verschillende technieken maar ook het materiaal kan uitgangspunt zijn.
Ruige schapenwol, fijne gekleurde merino, naaldvilt, vliezen, alles is mogelijk.
Voor deze cursus is viltervaring vereist.
Sassenheim: vrijdag 9.00-12.00 uur, start 2-11, 10 lessen

Meer informatie en inschrijven:
Voor de cursussen bij LTC-Leiden en Marco Modestoffen kun je je direct bij mij inschrijven via
de link op de website of door me een mailtje te sturen. Inschrijven voor de cursussen bij de
verschillende volksuniversiteiten kun je rechtstreeks bij de betreffende organisatie.
Alle informatie is ook te vinden op de website
Met creatieve groet,
Sophia van Tongeren

Vilt & Quilt
071 3011655
www.sophiavantongeren.nl
www.facebook.com/pages/ViltQuilt
www.facebook.com/sophia.vantongeren.5

