
Sommer & symaskin
Velkommen til kurshelg hos Mrs Moen i Stavanger 26-29.06.15! 

Jeg har satt opp 5 forskjellige kurs med varierte teknikker. Kursene passer for alle uansett 
erfaringsnivå, også de som ikke frihåndsquilter. Alle kursene holdes i Mrs Moen Studio i 
Auglendsmyrå 6A på Åsen i Stavanger. Hvor mange kurs du ønsker å være med på er opp til 
deg.

Det er et begrenset antall plasser, så har du lyst på en kreativ og hyggelig syhelg i godt lag, er
det bare å melde seg på. 

1 Kvist - fredag 26.06

Vi leker oss med andre typer fibre enn standard quiltestoffer, og bygger opp et bilde lag på lag.
Vi bruker ikke noe skjæreutstyr, kun saks, og teknikken passer for alle. De ferdige prosjektene 
kan brukes til vesker, puter, veggbilder etc. 

Bilder fra tidligere kurs finner du her http://mrsmoen.blogspot.no/search/label/Kvist. 

2 Blomstereng - fredag 26.06

Vi skal leke oss med garn, og bygge opp en blomstereng lag på lag. Vi bruker ikke noe 
skjæreutstyr, kun saks. Vi prøver ut hvordan man kan forandre fargene, og går gjennom ulike 
forslag til quilting. Panelene måler ca 20*30cm og kan brukes til vesker, puter, veggbilder etc. 

Du finner bilder fra tidligere kurs her http://mrsmoen.blogspot.no/search/label/Playing

%20with%20yarn . 
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3 Kule Fugler - lørdag 27.06

Dette er et lekent og morsomt kurs! De kule fuglene får sine helt egne personligheter etter 
hvilke stoffkombinasjoner du velger; ingen blir like. Hovedfokuset er lek med stoff, applikasjon 
med vliesofix, og hvordan quiltingen bringer liv til fuglene. Du velger selv hvilke av 8 fugler og 
5 prosjekter du vil sy. 

Bilder av alle modellene og fra tidligere kurs finner du her: 

http://mrsmoen.blogspot.no/search?q=funky+fowl. 

4 Bevegelse – søndag 28.06

Dette er et spennende kurs i miksa media quilting! Målet med kurset er å gi deg et innblikk i 
hvordan du kan bruke andre typer fibre enn standard quiltestoffer, med fokus på teknikker, 
materialer og muligheter. Vi leker vi oss med stoffrester og mange slags fibre, og lager 
bevegelse lag på lag – om det blir en rose eller en storm er opp til deg. Jeg kaller teknikken "å 
male med fiber", men det er ingen maling eller pensler involvert - kun saks og symaskin, og 
teknikken passer for alle. 

Du finner bilder fra tidligere kurs her http://mrsmoen.blogspot.no/search?q=Bevegelse .
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5 Vinter i by og land - mandag 29.06

Vi jobber hovedsakelig med applikasjon med vliesofix, oppbygging av motiv, og quilting. Du 
velger selv applikasjonsmetode.

Modellene mine er laget som juleposter med plastlomme til julekort, men du kan også sy løper,
puter eller veggbilde. 

Du finner bilder av modeller og fra tidligere kurs her (merk at det er kun disse to motivene 
som er på dette kurset)

http://mrsmoen.blogspot.no/search/label/Mix%20and%20match%20for%20Christmas. 

Vi ordner felles lunsj på kursdagene og fellesmiddag på lørdag kveld for de som ønsker det, 
dette kommer ev. i tillegg til kursprisen.

Du finner mer informasjon om kursene, tidspunkter og priser på 
http://mrsmoen.blogspot.no/p/sommer-symaskin.html. Meld deg på via mail til 

mrsmoen@yahoo.no innen 31.05.15; påmeldingen er bindende. Avhengig av påmeldingen til 
de forskjellige kursene, kan noen kurs bli satt opp to ganger og andre bli tatt vekk. Du får 
beskjed om hvilke kurs du har fått plass på når kursene er fulltegnet, senest når 
påmeldingsfristen har gått ut.

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på - jeg er å treffe på telefon 90 60 56 30 eller på 
mailadressen ovenfor. 

Velkommen på kurs:)

Nina Lise Moen
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