FRI kurs i frihåndsquilting

Har du lyst til å lære frihåndsquilting?
Eller frihåndsquilter du, og har lyst til å bli bedre? Prøve nye ting, og utvide quilterepertoaret?
Visste du at frihåndsquilting består av noen ganske få grunnbevegelser, og at når du kan dem, kan du
lære deg nesten hvilke som helst quiltemønstre?

I kurset FRI lærer du disse bevegelsene, og å sette dem sammen slik at du blir fri til å quilte slik du har
lyst. Du får også et helt bibliotek med quiltemønstre du kan bruke.
Kurset er kun i videoformat.

FRI passer for deg som har lyst til å bli bedre på frihåndsquilting, enten du er nybegynner, eller
allerede frihåndsquilter. Det er alltid noe nytt å lære.
Jeg kan ikke love deg at du blir bedre til å quilte av å kjøpe kurset; det er øvelse som gjør mester, så
du må gjøre øvelsene:)

FRI er delt opp i 5 deler, med totalt 15 leksjoner.
Del 1, Intro: Kom i gang, utstyr, øvelser
Del 2, Basis: Byggesteiner, bruk av basisformer
Del 3, Kombinasjoner: Alfabet, mønstre, quilte på strek
Del 4, Tegne med symaskinen: Symmetri, applikasjon
Del 5, Praksis: Prøve øve, hvor starter vi hen, stripeprosjekt, landskapsprosjekt
Du kan strømme hver video så mange ganger du vil, eller laste dem ned slik at du har dem til odel og
eie.

Noen gode råd før du starter
FRI er ikke et symaskinskurs, du må kunne din egen symaskin.
Tipsene i Introdelen er generelle, du må gjerne finne fram manualen for å finne ut hvordan du setter
opp akkurat din maskin for frihåndsquilting.
Du finner manualer til de fleste nyere symaskiner på nettet.
Det finnes også mange gode tips om forskjellige maskiner på YouTube.
Øv deg på hjernemassen mens du finner ut av maskinen og innstillingene.
Det er umulig for meg å finne ut hva som er feil når maskinen din ikke syr fint:)
Har du trøbbel, kan du bruke sjekklisten min ”Førstehjelp ved Trådtrøbbel”, eller ta kontakt med
symaskinsbutikken. Sjekklisten får du tilgang til sammen med kurset.
Finner du ut av dette før du starter opp, sparer du både tid og frustrasjoner:)
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Mrs Moen er en Stavangerbasert quilter som tilbyr arrangementer, kurs, mønstre og e-bøker for å
inspirere deg, gi deg nye ferdigheter, og få enda mer glede av hobbyen din!

