
                             Rumpenerstraat 14 – Brunssum -  06 4989 4636 

WORKSHOP PROGRAMMA 2016-17 

 

Apliquick apliqué met de hand, 1 dagdeel 

  
Een andere manier van appliceren met behulp van vlieseline. 
Vindt u het traditionele appliceren lastig, dan is dit een alternatief. Ook kunt u met deze 
techniek losse figuren maken. 
 
10 november 2016 
14.00-16.30 uur 
€ 25,00 inclusief koffie/thee en materiaal 
Zelf meenemen: roze of gele lijmstift, naaigerei, restjes borduurgaren 
 

Inkleuren stitchery met de hand, 1 dagdeel 

  
Diverse technieken om stitchery in te kleuren en deze permanent en 
wasbestendig te maken 
 
24 november 2016 
14.00-16.30 uur 
€ 25,00 inclusief koffie/thee en materiaal 
Zelf meenemen: micron pen 0,1 of 0,5, wasco krijtjes, aquarelpotloden, eventueel 
inktense potloden, naaigerei zoals garen, naald, schaartje en restjes borduurgaren 
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Free Motion Quilten op de naaimachine, 1 dagdeel 

 
Deel 1: de basis van het Free Motion Quilten op de naaimachine. U leert diverse patronen. 
Voor deel 1 is geen ervaring met FMQ nodig. 
Deel 2: een vervolg op de basis workshop. De patronen worden uitgebreider en 
ingewikkelder. Voor deel 2 is enige ervaring met FMQ nodig. 
Deel 3: de nadruk ligt op het patroon veren. Deze workshop is voor ervaren quilters of voor 
wie deel 1 en 2 van de workshops FMQ heeft gevolgd. 
 
€ 35,00 bij 1 workshop, € 32,50 p/w bij 2 workshops, € 30,00 p/w bij 3 workshops. 
 

Kerstballen met de hand 

 
 

Blokken op de naaimachine 

   
Op elke middag als de winkel open is mogelijk. Wel afspraak hiervoor maken. 
14.00-17.00 uur 
€ 25,00 inclusief koffie/thee en materiaal voor ster of 4 blokken 
keuze uit alle stoffen uit de winkel en diverse patronen 
Zelf meenemen: naaimachine, ¼” naaivoetje, garen, schaartje, spelden 

 
Wilt u een groter project maken? Dan is de workshop € 20,00 exclusief materiaal. 

3 november, 17 november, 
8 december 2016 
14.00-17.00 uur 
€ 25,00 inclusief koffie/thee en materiaal 
Zelf meenemen: lineaal, potlood, schaartje 
 

Deel 1: 19 november 2016 
Deel 2: 3 december 2016 
Deel 3: 21 januari 2017 
14.00-17.00 uur 
€ 35,00 inclusief koffie/thee en materiaal 
 
Zelf meenemen: naaimachine, rond 
meandervoetje, garen dikte 40, schaartje 


