Mrs Moen Restefest
Har du også syrommet fullt av rester som hoper seg opp sakte men sikkert?
Har du sydd masse tradisjonelle resteblokker og er klar for noe nytt?
Har du lyst til å lære nye, spennende måter å bruke restene på?
Da er Restefesten midt i blinken for deg!

Du får
-

kontroll på restehaugen (litt mer i hvert fall.)
inspirasjon til å bruke restene dine – du kommer til å se på restene dine på en helt ny måte.
12 nye teknikker – og alle bruker rester!

Kurset består av 4 deler + en oppstartsdel om sortering.
Hver del består av 3 teknikker – vi lager stoff av rester, vi lager landskap, og vi lager applikerte
detaljer.
Delene gjøres ferdig hver for seg, og monteres til slutt sammen på quilt-as-you-go-vis. Quilting og
montering av delene er en del av kurset. Du velger selv om du vil ha 4 små landskap, eller en stor
quilt!

Restefesten passer for deg som liker å sy, uansett om du har sydd mye eller lite.
Hver modul kommer med detaljerte videoer og skriftlig materiale. Videoene er utekstede, men
fremgangsmåtene er grundig beskrevet og illustrert i det skriftlige kursmaterialet.
Har du ikke mye rester, er dette en super anledning til å få brukt opp stoffer som bare blir liggende!

DET BESTE MED RESTEFESTEN
Billig - du har allerede betalt for stoffrestene
Variert - du har rester i mange stoffer, valører og størrelser
Hendig - stoffene er allerede skåret, så du må ikke dra ut hauger av stoffer for å finne fram stoffer
Ryddig - du får det ryddigere på syrommet
Inspirerende - du får inspirasjon til nye prosjekter
Lærerikt - du lærer nye teknikker, og å bruke gamle på nye måter
Hyggelig - det er kjekt å lære i lag med andre
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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!

