CreAtelier

“Dutch Rose”
Patchwork- en Quiltcursussen
Cursusprogramma Winter/Voorjaar 2023
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.
Dinsdagavond: 24 januari en 7 februari 2023 van 19.30 – 21.30 uur. Kosten: €32,Vervolgcursus Patchwork & Quilten (6 lessen van 2 uur)
In de vervolgcursus leert u in 6 lessen 15 verschillende patronen te tekenen en te naaien
met opbouw van moeilijkheidsgraad. Deze blokken vormen samen de “Underground
Railroad Sampler”. De blokken hebben allemaal een betekenis in het wijzen van de weg
naar het noorden aan ontsnapte slaven uit het zuiden van Noord-Amerika. Van deze
blokken wordt een samplerquilt of in het Nederlands een merklapquilt gemaakt, die past
op een eenpersoonsbed.
Woensdagavond: 8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april, 10 mei en 31 mei 2023 van 19.30 –
21.30 uur. Kosten: €95,Cursus Hollands Glorie (2 lessen van 2 uur)
In deze cursus leert u een eenvoudig sterpatroon te tekenen en te naaien en worden de
sterren verbonden door tussenstukken. Zo ontstaat er een mooi geheel. U kunt de quilt
in de kleuren rood-wit-blauw maken, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen
kleurcombinaties kiezen.
Maandagochtend: 16 en 30 januari 2023 van 10.00 – 12.00 uur. Kosten: €32,Sterrencursus (6 lessen van 2 uur)
In 5 lessen leert u 5 verschillende sterpatronen te tekenen en te naaien. Tijdens de
zesde les worden de tussenblokken en de randen zelf bedacht. Een cursus voor
gevorderden.
Dinsdagavond: 31 januari, 14 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april en 18 april 2023 van
19.30 – 21.30 uur. Kosten: €95,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 mee genaaid.
U leert de techniek van “quilt-as-you-go”.
Dinsdagochtend: 7 en 21 februari 2023 van 10.00 – 12.00 uur. Kosten: €32,-

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.
Maandagmiddag: 6 en 20 februari, 13 maart 2023 van 13.00 – 15.00 uur. Kosten: €48,Workshop Paaskip Theemuts (1 les van 2 uur)
In deze workshop maakt u een begin met een theemuts in de vorm van een kip. Leuk om
te gebruiken tijdens het paasontbijt! Voor deze workshop is geen quiltervaring nodig.
Maandagochtend: 13 februari 2023 van 10.00 – 12.00 uur. Kosten: €17,50
Cursus Kippen- en mandjesquilt (2 lessen van 2 uur)
Een gezellige quilt voor het voorjaar met kippen en mandjes met eieren. Er zitten
applicaties in. Deze quilt kunt u met de hand of op de machine maken.
Maandagmiddag: 6 en 20 maart 2023 van 13.00 – 15.00 uur. Kosten: €32,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,
linten of kraaltjes.
Dinsdagochtend: 14 maart 2023 van 10.00 – 12.00 uur. Kosten: €17,50
Cursus Tuintjesquilt (5 lessen van 2 uur)
In 5 lessen maakt u een quilt van ongeveer 1 meter bij 1 meter. Er worden 8 blokken met
bloemen en tuinbenodigdheden gemaakt, volgens de paper-piecing methode. Hierbij
wordt er op een ondergrond genaaid. Het middelste blok mag u zelf ontwerpen.
Dinsdagavond: 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april en 9 mei 2023 van 19.30 – 21.30 uur.
Kosten: €80,Cursus Medaillonquilt (4 lessen van 1,5 uur)
Een quilt die bestaat uit een middenblok met daar omheen allerlei zelfbedachte randen.
De vormendobbelsteen bepaalt welke vorm in de volgende rand moet komen. U bepaalt
zelf hoeveel randen uw quilt heeft en daarmee de grootte van uw quilt.
Maandagochtend: 13 en 27 maart, 24 april en 22 mei 2023 van 10.00 – 11.30 uur.
Kosten: €48,Dagworkshop Jelly Roll Quilt
In deze workshop leert u hoe u van een jelly roll (een rol met 40 verschillende smalle
stroken stof) een mooie quilt kunt maken. U kunt kiezen uit verschillende patronen.
Tijdens deze workshop maakt u een begin met uw jelly roll quilt en naait u op de
naaimachine.
Dinsdag: 9 mei 2023 van 10.00 – 15.00 uur. Kosten: €50,- (inclusief lunch)

Dagworkshop Eschersterren
Tijdens deze workshop tekent u een sterrenpatroon van Escher. De quilt is ongeveer 1
meter bij 1 meter, maar de maat kunt u zelf aanpassen. We maken deze dag een begin
met het naaien van de quilt. U kunt uw quilt thuis verder afmaken.
Dinsdag: 16 mei 2023 van 10.00 – 15.00 uur. Kosten: €50,- (inclusief lunch)
Dagworkshop Hidden Well’s
In deze workshop leert u stroken stof te snijden, aan elkaar te zetten en weer te
versnijden. Zo ontstaat een speciaal patroon, dat Hidden Well’s genoemd wordt.
U bepaalt zelf de grootte van uw quilt.
Dinsdag: 23 mei 2023 van 10.00 – 15.00 uur. Kosten: €50,- (inclusief lunch)
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: 25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april en 24 mei van 19.30 – 21.30
uur. Kosten: €40,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.
Maandagochtend: 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart,
3 april, 17 april, 15 mei, 5 juni, 19 juni en 3 juli 2023 van 10.00 – 12.00 uur.
Kosten: € 5,- per ochtend/avond. (U dient zich per keer van tevoren aan te melden.)
De cursussen worden gegeven aan kleine groepjes. Een cursus gaat door bij minimaal 3
personen. 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

