CURSUSPROGRAMMA PATCHWORK & QUILTEN
Wassenaar 2021-2022
Sophia van Tongeren - patchwork, quilt en viltcursussen

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. Het kiezen van de stoffen, tekenen van
de patronen en met de hand naaien van de lapjes.
Eerst naaien we met lapjes (patchwork) een zogenaamde top;
na het samenvoegen met een tussenvulling en een achterkant
wordt het geheel gequilt. Daarna wordt de quilt afgebiesd.
Je leert quilten met een vingerhoed en quiltring.
Het quiltje van 115 x 115 cm maken we in 12 lessen.
Wassenaar: woensdag 13.00-15.30 uur, start 22-9-2021
Kosten € 225,- excl. Materiaal

Sashiko, Japans quilten
Sashiko werd vroeger gebruikt werd voor het verstevigen,
verstellen en verfraaien van kleding.
In de cursus behandelen we 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. Bij de quilt worden de blokken
met de quilt-as-you-go-methode aan elkaar gezet.
Geschikt voor beginners en gevorderden, 4 lessen
Wassenaar: woensdag 9.30-12.00 uur, start 22-9-2021
Kosten € 84,-, excl. Materiaal

Kerstworkshop: Crazy Christmas!
Uiteraard is er weer een leuke kerstworkshop in Wassenaar!
We maken kleine kerstquiltjes met een vrije paperpiecing methode op A4 formaat.
Wassenaar: woensdag 17-11 of 1-12-2021 van 9.30-12.30 uur, kosten € 30,- excl. materiaal

Log Cabin variaties / paperpiecing
Log Cabin is een bekend traditioneel patroon. Hierbij worden repen stof samengevoegd tot
een blok, waarbij de ene helft van het blok met donkere stoffen en de andere kant met
lichte stoffen wordt gemaakt. Het vierkant in het midden van het blok symboliseert het
haardvuur.
Uitgaande van het oorspronkelijke patroon en de techniek van op een ondergrond naaien
zijn er eindeloos veel variaties mogelijk.
In deze cursus gaan we mogelijkheden van het Log Cabin blok verkennen. Vervolgens kies
je voor een bepaald patroon en maakt daarvan je eigen quilt.
Geschikt voor beginners en gevorderden, 6 lessen
Wassenaar: woensdag 9.30-12.00 uur, start 12-1- 2022
Prijs € 120,-, excl. materiaal

Meer informatie op de website en inschrijven:
Op de website www.sophiavantongeren.nl vind je alle informatie over de verschillende
cursussen. Inclusief foto’s van quilts, gemaakt in eerdere cursussen. Dit biedt volop inspiratie!
Voor de cursussen bij Marco Modestoffen kun je je inschrijven in de winkel of direct bij mij
door me een mailtje te sturen.
Met creatieve groet,
Sophia van Tongeren

Vilt & Quilt
0713011655 / 0613642248

Mail: sophiavantongeren@casema.nl
Website: www.sophiavantongeren.nl

