CreAtelier

“Dutch Rose”
Patchwork- en Quiltcursussen
Cursusprogramma Najaar 2018
➢ Open Huis
Informatie over het cursusprogramma van het komende najaar.
Dinsdag: 4 september 2018 van 10.00 – 14.00 uur.

Korte Basiscursus Patchwork en Quilten (2 lessen van 2 uur)
In 2 lessen leert u een sterpatroon te tekenen en te naaien. Natuurlijk wordt het geheel
ook gequilt. Aan het eind van 2 lessen heeft u een gequilte kussenhoes of een klein
quiltje.
Maandagavond: 8 en 29 oktober 2018 van 19.45 – 21.45 uur. Kosten: € 25,Cursus Hexagonnen (2 lessen van 2 uur)
Tijdens deze korte cursus leert u hexagonnen, ofwel zeshoeken, tekenen met een
passer. Met deze zeshoeken kunnen allerlei variaties gemaakt worden. U bepaalt zelf de
grootte van uw quilt. Deze quilt is heel geschikt om te maken van restjes stof.
Maandagavond: 10 september, 1 oktober 2018 van 19.45 – 21.45 uur. Kosten: € 25,Kleurencursus (5 lessen van 2 uur)
Voor iedereen die het eigen kleurgebruik wil verbeteren is deze cursus geschikt als
leerproces. U moet wel open staan voor kleuropdrachten die niet allemaal in stof worden
uitgevoerd. Als opdracht maakt u naar eigen kleurgebruik een quilt van ongeveer 1 meter
bij 1 meter.
Dinsdagavond: 11 en 25 september, 16 oktober, 13 november en 11 december 2018 van
19.45 – 21.45 uur. Kosten: €62,50
Cursus Sneeuwmannenquiltje (5 lessen van 2 uur)
Tijdens deze cursus leert u appliceren met vliesofix op een ondergrond. Verschillende
afbeeldingen vormen samen een wintertafereel van sneeuwmannen, kerstbomen en
huisjes. U kunt kiezen uit een ochtend- of een avondcursus.
Dinsdagavond: 18 september, 9 en 30 oktober, 20 november en 4 december 2018 van
19.45 – 21.45 uur. Kosten: €62,50
Maandag-/Dinsdagochtend: 17 september, 1 en 15 oktober, 13 november en 4 december
2018 van 10.00 – 12.00 uur. Kosten: €62,50

Tessellation Quilt (2 lessen van 2 uur)
Bij een Tessellation Quilt wordt gewerkt met maar 1 malletje. Hiermee wordt de hele
quilt gemaakt. Van een “vlieger”-vorm maken we eerst driehoeken en vervolgens
hexagonnen. Een cursus waar u al uw resten in kunt verwerken!
Dinsdagochtend: 18 september en 9 oktober 2018 van 10.00 – 12.00 uur. Kosten: € 25,Workshop Esschersterren (1 les van 2 uur)
Tijdens deze workshop tekent u een sterrenpatroon van Esscher. De quilt is ongeveer 1
meter bij 1 meter, maar de maat kunt u zelf aanpassen. U kunt het quiltje thuis maken.
Woensdagavond: 12 september 2018 van 19.45 – 21.45 uur. Kosten: €15,(Kerst)Sampler (4 lessen van 2 uur)
Tijdens deze cursus kunt u een mooi (kerst)quiltje maken, bestaande uit een groot
middenblok met verschillende kleinere blokken er omheen. Het quiltje wordt ongeveer
1 meter bij 1 meter. Het quiltje hoeft niet met kerststoffen gemaakt te worden. Deze
cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
Woensdagavond: 19 september, 10 en 31 oktober, 21 november 2018 van 19.45 – 21.45
uur. Kosten: €50,Cursus Tas maken (2 lessen van 2 uur)
In 2 lessen maakt u, m.b.v. rasterquick, een shopper met een soort pineapple-patroon.
De stof wordt machinaal op een ondergrond genaaid.
Maandagochtend: 24 september en 29 oktober 2018 van 10.00 – 12.00 uur.
Kosten: € 25,Workshop Crazy Patchwork (1 les van 2 uur)
Tijdens deze workshop maakt u het begin van een kussenhoes of mini quiltje. In crazy
patchwork worden allerlei stoffen in grillige vormen verwerkt die op elkaar aansluiten of
elkaar deels overlappen. De stoffen kunnen worden versierd met borduursteken, kant en
linten.
Maandagavond: 24 september 2018 van 19.45 – 21.45 uur. Kosten: € 15,Cursus Dubbelzijdige Quilt (2 lessen van 2 uur)
In deze cursus leert u een quilt te snijden en te naaien, die aan beide zijden bruikbaar
is. Het naaien en quilten gebeurt machinaal en de vulling wordt direct meegenaaid.
U leert de techniek van “quilt-as-you-go”.
Woensdagavond: 26 september en 17 oktober 2018 van 19.45 – 21.45 uur. Kosten: €25,Sinterklaasquiltje (3 lessen van 2 uur)
In 3 lessen maken we sinterklaas, de pieten en de stoomboot volgens de snelle
paperpiecingmethode. Hierbij is het mogelijk om hele kleine stukjes stof, zonder
malletjes, perfect aan elkaar te naaien. Met de hand of met de machine.
Dinsdagochtend: 2, 16 en 30 oktober 2018 van 10.00 – 12.00 uur. Kosten: €37,50

Geborduurde Hartjes Quilt (2 lessen van 2 uur)
Een geborduurd hart vormt het midden van dit quiltje. De randen er omheen worden
getekend en met de hand genaaid. Voor beginners of gevorderden.
Maandagavond: 5 en 26 november 2018 van 19.45 – 21.45 uur. Kosten: € 25,Strips that Sizzle (workshop van 1 dag inclusief lunch)
Een cursus voor de naaimachine. We snijden van 2 kleuren stof stroken van
verschillende breedte en zetten die vervolgens aan elkaar om ze later weer tot
vierkanten en driehoeken te versnijden. Er zijn talloze mogelijkheden om hier een leuke
quilt van te maken.
Dinsdag: 6 november 2018 van 9.30 – 14.30 uur. Kosten: €39,Japanse Puzzel Quilt (2 lessen van 2 uur)
Deze quilt is een uitdaging voor de gevorderde quilter. Het patroon is een echte puzzel,
gemaakt volgens een klassiek tessellation patroon en wordt ook wel Pine Bark genoemd.
Het patroon kan met de hand of met de machine gemaakt worden.
Maandagavond: 12 november en 3 december 2018 van 19.45 – 21.45 uur. Kosten: € 25,Cursus Vouwpatchwork (3 lessen van 2 uur)
Vouwpatchwork is een interessante en leuke manier om een mini patchwork quilt te
maken. Het vouwpatchwork bestaat uit het snijden en vouwen van lapjes tot basisvormen
en het stapelen van deze lapjes tot het gewenste resultaat is bereikt.
Maandagochtend: 12 en 26 november, 10 december 2018 van 10.00 – 12.00 uur.
Kosten: € 37,50
Huisjesquilt (3 lessen van 2 uur)
In 3 lessen maakt u een quiltje met 9 verschillende huisjes volgens de paperpiecingmethode. Hierbij is het mogelijk om kleine stukjes stof, zonder mallen, perfect aan
elkaar te naaien.
Maandagochtend: 19 november, 3 en 17 december 2018 van 10.00 – 12.00 uur.
Kosten: € 37,50
Stack & Wack (workshop van 1 dag inclusief lunch).
Tijdens deze workshop maakt u een begin met een quilt van een lap stof met grote
motieven. Deze lap wordt geheel versneden en op een bepaalde manier aan elkaar gezet,
waardoor er allerlei verrassende patronen ontstaan. Een workshop voor de naaimachine.
Dinsdag: 27 november 2018 van 9.30 – 14.30 uur. Kosten: € 39,Workshop Zakjeskerstkrans (1 les van 2 uur)
In deze les maak je het begin van een kerstkrans, die bestaat uit allemaal genaaide
zakjes. De zakjes worden met de naaimachine in elkaar genaaid. Een leuk cadeau voor de
feestdagen. Voor deze cursus is geen quiltervaring nodig.
Maandagavond: 10 december 2018 van 19.45 – 21.45 uur. Kosten: € 15,-

Dear Jane-groep
Bij de Dear Jane-groep gaan we aan de slag met de enorme uitdaging van het maken van
een eigen Dear Jane-quilt. We doen dit aan de hand van het boek “Dear Jane” van
Brenda Manges Papadakis. Iedereen werkt in zijn eigen tempo aan deze mooie quilt.
Woensdagavond: 5 september, 3 oktober, 14 november, 12 december 2018 van 19.45 –
21.45 uur. Kosten: € 5,- per avond. (U dient zich per keer van tevoren aan te melden.)
Open Atelier
Tijdens het Open Atelier kunt u zelfstandig aan de slag met uw eigen werk. U kunt hulp
vragen bij problemen en u heeft gelegenheid om in contact te komen met andere
quilters.
Maandagavond: 3 september 2018 van 19.45 – 21.45 uur.
Dinsdagavond: 2 oktober 2018 van 19.45 – 21.45 uur.
Maandagochtend: 5 november 2018 van 10.00 – 12.00 uur.
Woensdagavond: 28 november 2018 van 19.45 – 21.45 uur.
Maandagavond: 17 december 2018 van 19.45 – 21.45 uur.
Kosten: € 5,- per ochtend/avond. (U dient zich per keer van tevoren aan te melden.)
Bij alle cursussen en workshops dient u rekening te houden met wat huiswerk.
De kosten voor de cursussen en workshops zijn exclusief materiaal.
Informatie en opgave:

Roos Dieker-Zeegers
Albert Hahnweg 24, Lochem
0573 – 253293
r.zeegers@kpnplanet.nl
www.patchworkquilt.nl
www.facebook.com/createlierdutchrose

