
Sommerpatchwork

I løbet af sommeren afholder vi en række patchwork kurser. 
Udgangspunktet for kurserne er patchwork syet på symaskine, nogle af  temaerne er 
tilrettelagt, så du også vil kunne sy med overlocker og sy for eksempel sengetøj. 
Ønsker du at sy i hånden kan dette som regel godt lade sig gøre, men jeg vil gerne 
vide det på forhånd, så jeg kan forberede det lidt.
Undervisningen er tilrettelagt, så alle uanset erfaringer med at sy patchwork kan være 
med. 

Kurserne varer en hel dag.

• Vi starter kl. 10.00 med en kop kaffe/te og en snak om dagens tema.

• Herefter vælges mønster og stof (du kan have noget med hjemmefra, eller købe 
i butikken)

• Stoffet skæres, det sker for størstedelens ved komne på min AccuQuilt, det er 
hurtigt og meget præcist.

• Nu begynder den sjove del af dagen, stoffet skal syes sammen i smukke 
mønstre.

• Ind i mellem bliver der tid til hygge, snak, den medbragte madpakke og en 
eftermiddagskaffepause.

• Vi slutter kl. 16.00

Hver dag har et overordnet tema, som jeg underviser ud fra (vil du gerne deltage, men 
ikke rigtig har lyst til at følge dagens tema, kan du sagtens deltage. Jeg vil gerne 
hjælpe dig, med dine egne projekter, men du må selv stå for tilrettelægningen af 
mønster og stofvalg, samt opskæring af dit stof. Ønsker du at bruge mine 
skæreskabeloner, skal du kontakte mig i forvejen, så jeg kan medbringe dem).
På alle kurser vil jeg vise, hvordan din strygning og hvilken retning du styrger 
sømrummet, kan hjælpe med at give et flot resultat, lette din sammensyning og give 
dig præcise sammensyninger. 
Jeg vil også vise hvordan du med forskellige layout valg kan minimere eller helt 
undgå at flere punkter skal passe sammen.

1. tema mandag den 11. juni er lige sømme
Eksempler på figurer: Strimler

Kvadrater
Aflange firkanter
Halve trekanter
Kvarte trekanter
Chisels

Eksempler på mønstre: Striber
Rail fence
Log cabin



Corthouse steps
Bargello
Firkant i en firkant
Flying Gees

Jeg vil i løbet af dagen vise flere forskellige måder at sy halve og kvarte 
trekanter.

Jeg har samlet noget inspiration fra nettet her: 
http://pinterest.com/kroghkunst/tema-1-lige-smme/

En del af dette tema kan med syes med overlocker.

2. tema torsdag den 14. juni er paper faundation, altså patchwork syet efter 
streger på papir. 
Det er en superlet begynderteknik, hvor alle kan være med.
Eksempler på blokke: Flying Gees (lige og ”buede”)

Huse
Dyr
Kalejdoskop
Pineapple
New York Beauty 

Jeg vil vise to metoder, den en ene syes på enten papir, som fjernes inden 
projektet færdiggøres, eller på Ricky Tims Stable Stuff, som kan blive i 
projektet. Den anden metode bruger frysepapir og her syes der ikke gennem 
papiret.
Der må påregnes en udgift til materialer ud over stof.

Jeg har samlet noget inspiration fra nettet her: 
http://pinterest.com/kroghkunst/tema-2-paper-foundation/

3. tema mandag den 18. juni er indsatte sømme (uden frustration og ”Y”-
sømme)
Indsatte sømme kan være skræmmende, men med denne metode bliver det så 
let som at sy en lige søm.
Eksempler på figurer: Hexagon (sekskant)

Diamond
Chisels

Eksempler på blokke: Grandmothers flower garden
Hexagon quilts
Baby- eller Tumbling blok
Seven Sisters

Jeg har samlet noget inspiration fra nettet her: 
http://pinterest.com/kroghkunst/tema-3-indsatte-smme/



4. tema torsdag den 21. juni er stjerner
Stjerner er nok et af de mest brugte motiver i patchwork. Vi vil kigge på en 
masse forskellige blokke og mønstre og se hvordan de forskellige måde 
forskellige former for stjerner syes på.
Eksempler på figurer: Trekant 

Trekant i firkant
Diamond
Chisels

Eksempler på blokke: Sawtooth Star 
Ohio star
Tennessee Waltz
Seven Sisters
Lone Star

Jeg har samlet noget inspiration fra nettet her: 
http://pinterest.com/kroghkunst/tema-4-stjerner/

5. tema mandag den 25. juni er buede sømme
Buede sømme er ikke altid de letteste at sy, men med tålmodighed og de rigtige 
teknikker skal du ikke lade dig skræmme af de buede sømme. 
Eksempler på blokke: Appel core 

Double wedding ring  
Rob Peter to Pay Paul, 
Winding Ways

Jeg har samlet noget inspiration fra nettet her: 
http://pinterest.com/kroghkunst/tema-5-buede-smme/

6. tema torsdag den 28. juni er afslutning på quilten, borter, tittekanter, 
krummekant og lukkekant
Du får mulighed for at se og prøve at lave forskellige lukkekanter. Det kan 
være almindelig lukkekant med skarpe hjørner, bred lukkekant, lukkekant af 
rester, ombukket lukkekant, buet lukkekant, lukkekant med tittekant eller 
krummefanger og mange flere.
Vi vil også snakke om fordele og ulemper ved lukkekanter skåret på langs, 
tværs eller skrå af stoffet og jeg vil vise forskellige måde at skære 
lukkekanter på skrå af stoffet.
Der må påregnes udgifter til materialer.
Jeg har samlet noget inspiration fra nettet her: 
http://pinterest.com/kroghkunst/tema-6-afslutninger/

Du skal medbringe:
• Symaskine, alle maskiner kan deltage (har du ingen maskine og vil du gerne 

prøve at sy patchwork på maskine, kan du efter aftale med Stof og Sy leje en 



maskine til brug på selve kurset)
• Overlocker kan medbringes og bruges til kurset med lige sømme
• 1/4” eller patchworkfod vil jeg kraftigt anbefale at du medbringer (1/4” eller 

patchworkfod til Pfaff, Husqvarna og Singer maskiner kan bestilles i forvejen 
hos Stof og Sy)

• Alm. sygrej (nåle, skaks mm)

• Til tema 2 om paper foundation, vil det være en fordel, hvis du medbringer et 
lille strygejern og en lille strygeplade, du kan have din plads.

• Til tema 5 om buede sømme, kan jeg anbefale, at du med bringer en god 
pincet.

• Hvis du har rulle skære og skæreunderlag

• Stof og tråd (kan også købes)

• Masser af godt humør og en madpakke

Pris: 
Melder du dig til 1 kursus ad gangen er prisen kr. 500,- for 1. kursus og kr. 
400,- pr. kursus. for de næste.
Melder du dig til flere kurser samtidig er prisen 400,- pr. kursus.
Er I flere, der melder jer til samlet er prisen kr. 400,- pr. person pr. kursus.
Prisen inkludere brug af min AccuQuilt skæremaskine og skabeloner i løbet af 
dagen.

Spørgsmål om kurserne sendes til kroghkunst@hotmail.com

Tilmelding sker ved at indbetale kursusgebyret på konto: 
reg.nr. 2640 
konto nr. 6268412679     

For at opnå rabat, hvis du tilmelder dig flere kurser, eller I tilmelder jer flere samlet, 
skal det samlede beløb indsættes.
HUSK tydeligt at skrive, hvem du er. Herefter sender du mig en mail på 
kroghkunst@hotmail.com hvor du skriver hvem du er, hvem du evt. også har betalt for 
og hvilket/hvilke kurser du/I ønsker at deltage i.
Du/I er først tilmeldt, når beløbet er indsat på konto. 
Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart tilbagebetales halvdelen af 
kursusgebyret, ved framelding senere en 8 dage før kursusstart tilbagebetales 
kursusgebyret ikke.

Vi glæder os til at se dig

Lene og Lone
Stof og Sy


