CURSUSPROGRAMMA PATCHWORK & QUILTEN
2019-2020
Sophia van Tongeren - patchwork, quilt en viltcursussen
Textielmarkt en Open dagen
Tijdens de open dagen en op de Textielmarkt in Warmond 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.
Warmond: zondag 16 juni op de Textielmarkt van 11.00-16.00 uur
Oegstgeest: zaterdag 15 juni van 13.00-15.00 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.
12 lessen.
Wassenaar: woensdag 9.30-12.00 uur, start 2-10; prijs € 197,50
Lisse: dinsdag 13.30-15.30 uur, start 1-10
Oegstgeest: woensdag 13.00-15.00 uur, start 25-9

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.
Wassenaar: woensdag 9.30-12.00 uur, start 2-10; prijs € 197,50
Lisse: dinsdag 13.30-15.30 uur, start 1-10

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,
LTC Leiden: vrijdag 13.00-15.00 uur, start 4-10
Prijs € 172,-, excl. materiaal, 12 lessen

Variatie in patchwork en quilten
In deze lessen komen verschillende patchworktechnieken aan
bod. Dit jaar applicatie, paperpiecing, Log Cabinvariaties,
Sashiko, New York Beauty, een kerstworkshop, met de hand of
machinaal. Iedere techniek kan behandeld worden.
Per groep is het programma verschillend. In deze lessen kun je
ook hulp krijgen bij eigen werk.
Meer informatie vind je op de website. Neem contact op voor
het juiste programma per groep.
Deze lessen zijn in Voorhout, Lisse en bij de LTC in Leiden

Baltimore applicatie
Baltimore-applicatiequilts zijn opgebouwd uit
blokken met applicaties. Met vooral
bloemmotieven, bloemenmanden, vogels etc.
In deze cursus leer je op verschillende manieren
patronen overbrengen op de stof, applicaties
maken met verschillende methodes, het maken
van scherpe punten en vloeiende vormen aan
uw applicaties, borduurwerk bij de applicaties
met verschillende borduursteken. Je bepaalt zelf
hoe de blokken aan elkaar gezet worden, met
sashings of direct aan elkaar. Je leert hoe je zelf
de rand kunt ontwerpen.
Maak een prachtige quilt met bloemmotieven in
traditionele kleuren of met de spetterende
kleuren van Kaffe Fassett, zoals Kim McLean
haar stoffen gebruikt.
LTC Leiden: woensdag 9.30-11.30 uur,
start 25-9, 12 lessen, € 172,-

Kerstworkshop:
Alvast voor de agenda: weer een leuke kerstworkshop in Wassenaar.
Wassenaar: Zaterdag 23 november van 13.00-16.00 uur

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
sophiavantongeren@casema.nl
www.sophiavantongeren.nl
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Marco Modestoffen, van Hogendorpstraat 69, Wassenaar, 070-5112161,
www.marco-modestoffen.nl
LTC Leiden, Willem Barentzstraat 11-13, 2315 TZ Leiden, www.ltcleiden.nl
Volksuniversiteit Lisse, www.volksuniversiteit-lisse.nl
Volksuniversiteit Teylingen, Voorhout, www.vu-teylingen.nl
Volksuniversiteit K&O Oegstgeest, www.ko-oegstgeest.nl

