
SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG  
 

I JÖNKÖPING 7-9 NOVEMBER 2014 
 

ETT EXKLUSIVT EVENT FÖR DIG SOM SYR MED EN  
HUSQVARNA VIKING-, PFAFF-, OCH/ELLER SINGER-MODELL 

 

KURSPROGRAM 

I SAMARBETE MED  



KURSÖVERSIKT 2014 
 



HELGENS MÅLTIDER 
 
 
Under helgen har du möjlighet att boka en eller flera måltider.  
Observera att måltiderna bokas samtidigt som du bokar dina kurser.  
Som du ser nedan har varje måltid ett speciellt nummer, precis som kurserna har. 
Det går inte att boka måltider på plats. 
 
Förmiddags– och eftermiddagskaffe ingår i alla kurser. 
 
 
Buffé  
Fredag 7 nov. kl.19:00 
Nr 901 vid anmälan 
195 kr inkl. 1 glas vin/öl  
OBS! Max 50 platser!  
 
Grekiska färsspett i tomatsås  
Lufttorkad skinka  
Inkokt lax med dilldressing 
Pastasallad, potatissallad  
Oliver 
Fruktfat  
Grönsallad  
Färskost  
Hembakat bröd 
 
 
 
Lunch lördag 
Lördag 8 nov. kl.12:30 alt. kl.13.15 beroende på ditt kursval.  
Vi kommer på plats att informera dig om vilken tid ovan som gäller för dig.  
Nr 902 vid anmälan 
80 kr inkl. mineralvatten/lättöl 
 
Burgundisk gryta med hembakat bröd och salladsbuffé 
Alt. Vegetarisk gryta med ris 
 
 
 
3-rätters middag lördag 
Lördag 8 nov. kl.19:30 
Nr 903 vid anmälan 
395 kr inkl. 1 glas vitt/rött vin eller öl  
OBS! Max 50 platser! 
 
Förrätt: Kubansk räk & avokadotoast 
Varmrätt: Helstekt kalvytterfilé serveras med balsamicosky och potatisgratäng 
Dessert: Vit choklad cheesecake med lime & jordgubbar 
 
 
 
Lunch söndag  
Söndag 9 nov. kl.12:30 alt. kl.13.15 beroende på ditt kursval.  
Vi kommer på plats att informera dig om vilken tid ovan som gäller för dig.  
Nr 904 vid anmälan 
80 kr inkl. mineralvatten/lättöl 
 
Nötfärsbiffar serveras med varm potatissallad och och salladsbuffe 
Alt. vegetarisk soppa  



151 KORSETTSÖMNAD 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Från midjemått till getingmidja på två dagar. Learning by doing: vi syr 
efter bra korsettmönster en viktoriansk korsett och passar på att titta på 
alternativa arbetssätt, metoder och modeller.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Mönster till viktoriansk korsett med svensk sömnadsbeskrivning 
• Planschett 
• Korsettstål, komplett uppsättning 
• Öljetter 
• Specialverktyg (lån) 
• Tyg till enlagers korsett - jag visar hur man syr 
• Kantband  
• Snöre till snörning 
• Sytråd 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Vill man sy en fodrad korsett, ta med ca 1 meter stadigt bomullstyg (lakansväv funkar bra). 
 
På grund av de ganska höga priserna på korsettyger kommer jag att göra i ordning kompletta satser till alla delta-
gare med tyger i olika färger och mönster, dock så neutrala som möjligt. Dessutom följer det med mig några alter-
nativa mönster om man vill pröva på något lite mer annorlunda. 
Gå in på min hemsida för mer information: www.pastisch.se, eller kontakta mig på  
mejladressen nedan i god tid. 

 
KURSLEDARE: 
MAGNUS KESSELMARK 
 
Normalt monterar jag idag ihop brandventilatorer eller sitter på sammanträden i  
kommunfullmäktige, men jag har också en stor dragning till korsettsömnad. Denna drag-
ning kom för snart 15 år sedan när jag letade korsettmönster på nätet. Sedan dess har jag 
sytt uppemot 70 korsetter och lett ett stort antal kurser. Det är min tredje kurs med Husqvar-
na/Viking. Jag letar ständigt nya mönster och nya tyger och försöker hitta sätt och metoder 
som gör det enklare att sy en vacker och välsittande korsett.  
Jag är 60+ och bor med min hustru i Vänersborg. Förutom korsettsömnad sysslar jag med 
förstärkare med radiorör och åker gärna på långsemester i USA eller något europeiskt land i 
vår närhet. 
 

TID: 
FRE 9 NOV. KL.14:00 - SÖN 11 NOV. 17:30 
 
PRIS: 
1.795 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
151 KORSETTSÖMNAD 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



152 SY DESIGNAD BAG 
 
 
OM PROJEKTET: 
I kursen syr vi en trevlig bag som passar perfekt som weekendbag och/eller att ta med som handbagage när du 
flyger. Den har en omkrets på cirka 116 cm, höjd ca 35 cm och överkantens bredd ca 20 cm.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg till botten och andra detaljer 
• Dragkedja 
• Tråd  
• Beskrivningar  
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS: 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar (stoppnål/vävnål, säkerhetsnål) 
• Knappnålar  
• En knapp 
• Sprättare 
• Måttband 
• Linjal 
• En bit kraftigt material som vi använder till 
huvudtyg (gärna bomull med tryck) i storlek 70 cmx140cm/160cm bredd. Är bredden under 120 cm är det 130 cm 
som gäller. Tänk på att det lönar sig att ha tyg med liten mönsterrapport eftersom vi viker delar av tyget (enklare att 
få balans). Är du osäker ta gärna med flera olika.    
 
KURSLEDARE: 
ANDRÉ RUSTAD WALLENBORG  

 
Denne populäre kursledare och designern kommer från Norge. André syr och designar väskor 
till bland annat prinsessan Mette-Marit i Norge. Han har gått utbildningar inom bl a design 
och mönsterkonstruktion i både Oslo och Paris. Sin inspiration hämtar han från arkitekturen 
och är mycket intresserad av symmetri. 
 
André är mycket pedagogisk och lär ut smarta lösningar som ger såväl ett professionellt  
utseende som ett slitstarkt resultat. Tidigare deltagare är imponerade av Andrés  
utlärningspedagogik och hans kurser blir fulla direkt. 

 

 
TID: 
FRE 7 NOV. KL.14:00 - SÖN 9 NOV. 17:30 
 
PRIS: 
2.495 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
152 SY DESIGNAD BAG 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 

  



111 BRODERI 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Du som är nyfiken på att få prova på en alldeles ny broderteknik med ett tillbehör som lanseras till hösten. 
Den här kursen passar för dig som både är nybörjare och till dig som är mer van vid att använda din brodérmaskin. 
Vi kommer att ge dig tips och idéer om hur du kan använda detta nya till tillbehör. 
Och naturligtvis bjuder vi dig på massor av inspiration från broderiets underbara värld. 
Visst kan det vara spännande att anmäla sig till något nytt och spännande.  
Det är lite som de ”lyckopåsarna” som man kunde köpa på marknaderna när vi var små.( Födda på 60-talet ) 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Ett nytt tillbehör som ännu ej är lanserat 
• Broderkollektion Mini 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Brodérmaskin som till behöret passar till: 
Husqvarna Viking-modeller: 
Designer Topaz 20 / 30 / 50. 
Designer Ruby / Ruby deLuxe 
Designer Diamond / Diamond deLuxe / Diamond Royale 
 
Pfaff-modeller: 
creative 2.0 / 3.0 / 4.5 
creative Performance 
creative censation / creative sensation pro 
creative 5.0 / 5.5 
 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 

 
KURSLEDARE: 
Helen Koch 
 
Florist med sömnadsintresse som arbetar med att skapa nya fantastiska broderier till  
Husqvarna Viking, Pfaff och Singer kollektioner. 
 
 

ATT TA MED TILL DENNA KURS: 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
 
TID: 
FRE 7 NOV. KL.14:00-17.30 
 
PRIS: 
795 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
111 BRODERI 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



112 DATA 5D - LÄR DIG MER 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi kommer att gå igenom olika programfunktioner i 5D Embroidery som kommer att underlätta ditt arbete med bro-
derier. Du kommer att få upptäcka hur olika delar i 5D programmet lätt och smidigt möjliggör det att kunna kombi-
nera ihop befintliga broderier till något helt nytt. Du får även tips och trix för att kunna utnyttja ditt 5D program på 
bästa sätt. Du behöver ha baskunskaper i 5D programmet.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
Dokumentation 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
Dator med 5D installerat (5D Pro eller 5D Suite eller 5D Embroidery Extra)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KURSLEDARE: 
MIRIAM AXELSSON 
 
Jag heter Miriam Axelsson och har klädsömnad som stort intresse och har sytt i hela mitt liv. 
Jag älskar den möjligheten till kreativitet som dataprogrammen ger utrymme för och  
maskinbroderier har en given plats på de flesta av mina kläder.  
 

 
 
 
TID: 
FRE 7 NOV. KL.14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
295 KR  
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
112 DATA 5D - LÄR DIG MER 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



113 TRIKÅSÖMNAD 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
På denna kursen får ni lära er att sy i trikå. Att sy i trikå är roligt och lätt och det blir nästan alltid bra resultat. Men 
det finns vissa knep och trix som underlättar. Det får ni lära er på denna kurs. Vi kommer att sy en klänning/tunika 
efter era egna mått. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Mönsterpapper 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Tvillingnål 
• Lång linjal 
• Penna 
• Papperssax   
• Trikåtyg, 1 längd (från axel och så lång du vill ha din  
klänning) om tyget inte har mönsterpassning, 2 längder  
om tyget har mönsterpassning. Drar du en större storlek  
kan det behövas 2 längder i vilket fall som. 
 
 
KURSLEDARE: 
SARA PAULSSON 

 
Syglad tjej med egen tygbutik. Besitter många 
idéer och mycket inspiration.  
Sara syr gärna kläder; balklänningar,  
brudklänningar, skjortor, byxor och kjolar, men 
helst av allt klänningar! Sara har sytt sedan hon 
var 5 år och brinner verkligen för textil! 
 

 
TID: 
FRE 7 NOV. KL.14:00 - 17:30 
 
 
 
PRIS: 
395 KR INKL. MATERIAL 
 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
113 TRIKÅSÖMNAD 
 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



114 MOSAIK I LAPPTEKNIK 
 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Detta är ett kul sätt att framställa ett unikt konstverk som  
kan användas på många olika sätt. Det är väldigt enkelt  
när man vet hur man ska göra och efter den här kursen är  
du en av dom! Mosaiken kan göras hur stor eller liten som helst 
och kan användas till allt från gratulationskort via quiltar och  
väskor till kläder! (jag kommer att ha med mig lite olika exempel 
på användningsområden) 
 
Vi kommer också att gå igenom olika sätt att dekorera din  
mosaik, bland annat med grova trådar på spolkapseln. 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Allt material som behövs för att göra en mosaik som blir ca 30x30cm. tygerna består av glittriga tyger efter ditt 
eget val och trådar att sy med får du låna från mitt trådförråd med glittriga trådar 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
 

 
KURSLEDARE: 
MIKAEL SVENSSON  
 
”Jag heter Mikael Svensson och kommer från Vänersborg. Jag är gift med Maria och vi har 
två underbara döttrar. Till  vardags jobbar jag inom psykiatrin som sjuksköterska i ett  
specialistteam och sömnaden är den motpol som fyller på med energi. Jag har sytt sedan 
jag var liten och nyfikenheten har hela tiden fört mig framåt. Min vanligaste tanke är: -
Undrar vad som händer om…? Jag delar gärna med mig av mina experiment och nyfunna 
kunskaper till andra. Hoppas vi ses!” 
 

 
TID: 
FRE 7 NOV. KL.14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
475 KR INKL. MATERIAL  
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
114 MOSAIK I LAPPTEKNIK 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



115 BRODERI MED ENDLESSBÅGE 
 
 

 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Den här kursen riktar sig till dig som vill brodera långa längder  
med hjälp av en Endless-båge. I kursen får du lära dig hur du  
ska använda din Endless-båge på bästa sätt. 
 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Mellanlägg 
• Brodértråd och eventuellt tyg 
 
 
 

 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Din Sy- och brodérmaskin som kan vara någon av följande: 
Husqvarna Viking: Designer Royal, Designer Diamond/deLuxe, Designer Ruby/Ruby deLuxe,  
Designer Topaz 50/30/20/25  
Pfaff: Pfaff creative vision/sensation/pro, creative performance, creative 4.5/4.0/3.0/2.0, creative 2140/2144/2170 
• Endless-båge som passar din maskin  
• Sax 
 
 
 
 
 

KURSLEDARE: 
GUNILLA HOORN 
 
Så länge jag kommer ihåg har jag sytt och pysslat. Att dessutom få arbeta med världens 
bästa symaskiner ger otroligt mycket inspiration. I mitt arbete träffar jag många likasinnade 
och nästan alla vill ha mer tid för sömnad. Tillhörande dataprogram är en källa för mer  
skapande som sedan kan omvandlas till egna broderier. Det är bara din egen fantasi som 
sätter gränser... 
 
 

 
TID: 
FRE 7 NOV. KL.14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
295 KR  
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
115 BRODERI MED ENDLESSBÅGE 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



221 SY EN BH MED VADD I KUPAN 
 
OM PROJEKTET: 
Vi syr en bh med en tunn vadd i kupan samt en bygel, där  
materialet är förberett på så sätt att det är tillklippt. Du väljer  
storlek. Du får kunskap i hur du syr en Bh. Det är många moment 
och vi kommer att gå igenom detta steg för steg i ett behagligt  
tempo. Du bör ha en del sykunskaper för att få behållning av 
kursen. Mönster ingår ej i kursavgiften finns att köpa efter kursen 
om så önskas. Är du osäker på storlek mejla Lisa: 
 lisa@lgsomnad.com 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Materialpaket till en Bh, tillklippt.  
(ej detsamma som på bilden) 
 

ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Liten tygsax 
 
 
KURSLEDARE: 
LISA GUSTAVSSON 

 
Jag gick några helgkurser och sedan dess har det varit mycket experimenterande och  
testande. Jag har sytt underkläder på beställning till kunder och jag har hållit kurser sedan 
1998 i underklädessömnad. Jag erbjuder olika typer av kurser, prova-på-kurser, kvällskurser, 
och helgkurser. Det mesta handlar om underklädessömnad men jag har även kurser i kläd-
sömnad och då framförallt i trikåsömnad. Jag har förmånen att få sälja Pfaffs Symaskiner,  
vilket gör att jag hela tiden kan utvecklas i min sömnad. Jag ritar enkla mönster, som är till  
försäljning i Sverige. Det är många som syr efter dessa idag, vilket gläder mig. Jag är alltid på 
jakt efter nya material till just underklädessömnaden för att kunna tillgodose mina kunders  

behov. Idag har jag min butik hemma och jag har i många år varit med som utställare på symässor. 
På många mässor har jag haft olika typer av workshops i underklädessömnad för alla som har varit sugna på att 
prova på. Jag hoppas att du har lust och möjlighet att vara med på någon av mina kurser 7-9 nov. 2014 i  
Jönköping. Jag vill gärna få möjlighet att delge dig av min kunskap i underklädes-samt trikåsömnad. Det är en 
spännande värld, som  väntar dig. Hjärtligt Välkommen till ännu en underbar och spännande SYHELG i Jönköping!  
 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL.09:00-17:30 
 
 
PRIS: 
925 KR 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
221 SY BH MED VADD I KUPAN 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



222 APELSINBÅTAR 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Du lär dig att sy dessa block i brodérramen som ett «In-the-hoop»-projekt. Blocken 
kan användas i mindre projekt som löpare, väska, kudde, etui, korg mm och då 
behöver du endast 2-4 block. Eller så syr du många och gör täcken och dukar så 
stora som du önskar.  Det största täcket (i turkos och lila) är sytt med utgångspunkt 
från en Jelly Roll med tillägg för ett ljust tyg (mittpartiet i blocken) och ett lila tyg 
(kanten). 
Huvudvikten är brodértekniken och goda val för att få ett bra slutresultat. Brodering-
en blir genomgången i detalj både i bild och demonstration. På det sättet får du 
tydligt se hur varje block är uppbyggt - nyttigt för dig som senare kan tänka dig att 
stygnsätta egna quiltblock. Du får också tips för hur blocken sys ihop till ett projekt. 
(Det tar tid att brodera fyra block, så du bör inte räkna med att bli klar med allt på 
kursen) Tekniken är densamma oavsett projektets storlek. Och eftersom du gör dina 
block färdiga i brodérramen, kan du göra stora täcken på detta sätt – utan att  
behöva kämpa särskilt mycket med det i symaskinen. Kursen passar bäst för dig som 
har brodérram med bredden 200mm. Men har du maskin med något smalare ram, 
så  anpassar vi broderiet. Du får utdelat broderier i riktig format till din brodérmaskin. 
 
Kom ihåg att uppge, när du anmäler dig, vilken maskin och ramstorlek du har tänkt 
använda i kursen. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Materialer till 4 block, (räcker till en liten duk, med undantag för bakstycke och tyg 
till kanten) 
• Kurshäfte med instruktioner (norska) 
• Brodérfiler 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Brodérmaskin med brodérenhet og ram 
• USB-stick 
• 2-3 tomma spolar 
• Bra tygsax 
• Applikationssax (om du har) 
• Topstitch-nålar, helst både str. 80 och 90 
• Vanliga sysaker och symaskinstillbehör 
 

 
KURSLEDARE: 
MARIT FLÅTEN JOHANNESSEN 
 
Marit som kommer från Norge är en mycket omtyckt och flitigt anlitat kursledare med  
ständigt fullsatta kurser. Hon började sy maskinbroderi med tillhörande dataprogram  
för 14 år sedan. Marit ger ut egna mönster på sminkväskor som baserats på broderi (under 
namnet MFJ Design). Är en av Husqvarna Viking och Pfaff bloggare. Ta gärna en titt på: 
mfjdesign.blogspot.com 
 
 

TID: 
LÖRDAG 09:00 - 17:30 
 
PRIS: 
1.095 KR INKL MATERIAL  
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
222 APELSINBÅTAR 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



223 ”MÅLA” MED SYMASKIN OCH  
CHIFFONG 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi syr en bild ca 13 x 18 cm med stopp-
foten. Bakgrundstyget är handfärgat 
tyg och motivet bygger vi upp av  
tunna japanska chiffonger som vi  
sedan fäster med stoppsöm. Eftersom 
chiffongerna är så oerhört tunna så kan 
man enkelt få mängder av nyanser. 
Den här textila bilden kommer upp på 
samma nivå som en akryl eller akvarell. 
Bilderna i den här tekniken ser väldigt 
avancerade ut men Du kommer att bli 
förvånad över hur enkla de är att fram-
ställa. På en dag lär Du dej tekniken så 
att Du sedan kan jobba vidare på 
egen hand.Vi kommer att göra en  
enkel montering så att Du får en färdig 
bild med Dej hem. Jag kommer att ha 
med mej egna bilder och visa minst  
10 olika sätt att montera en textil bild. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Materialpaket – sju olika motiv att välja mellan 
• All tråd som behövs till bilden 
• Enkel passepartout 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin med STOPPFOT 
• Sax 
• Knappnålar 
• Svart och vit tråd till undertråd (bomull- eller syntet) 
 
KURSLEDARE: 

 
 
SUSAN DAHLBERG 
 
Jag är art quilter och har sytt bilder i snart 30 år. Jag  
har utvecklat en egen teknik där jag syr bilderna av  
handfärgat tyg, japanska chiffonger och stoppsöm.  
Under 25 års tid har jag haft kurser i Sverige, Norge och 
Holland. Jag har också haft utställningar, senast i  
St.Marie-aux-Mines i Frankrike under European Patchwork 
Meeting i september -13. 
 

TID: 
LÖR 8 NOV. KL.09:00 - 17:30 
 
PRIS: 
895 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
223 ”MÅLA” MED SYMASKIN OCH CHIFFONG  
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



224 KURVIGT 
 
OM PROJEKTET: 
Den här kursens är enkel och kreativ. Målet är att vi ska ha en skojig dag tillsammans i  
sömnadens värld… Vi skär sönder tyger med en kurvig linjal från Sue Pelland. Designa  
stilrena quiltar eller lek fritt. Verklighetstrogna tulpaner eller fantasifulla blommor. 
Kursen är uppdelad i två delar. Vi börjar med att ni får lära er linjalens olika markeringar 
och kurvor genom att skära och skära. Vi kommer prata tekniker. (Se bilderna med fjäril 
och blomma) 
 
Andra delen är planerad till att vi påbörjar skapandet till en julduk. Storlek ca 70x70,  
löpare 35 bredd eller ett par bordstabletter (önskar Ni hellre en kudde eller väska, inga 
problem! Ni använder ”toppen” till det ni önskar) 
Det finns möjlighet att låna linjal under kursdagen. Vill du ha en egen linjal, beställ den  
genom mail eva@tygshopen.com eller ring 0150-788 78. Pris 275 kr. Den kommer även  
finnas till försäljning i kurslokalen. 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
•  Tyg till övningarna i kursens del 1 
•  Materialkit till ca 70 x 70 cm ”topp”, tyg, vlisofix, mellanlägg och tråd 
   
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• En rullkniv 18mm förenklar hela dagen,  (Har du ingen, beställ den genom mail 
eva@tygshopen.com eller ring 0150-788 78. Pris 100 kr.) 

 
KURSLEDARE: 
EVA ANDERSSON 
 
Ett positivt energiknippe från Tygshopen i Katrineholm. Startade för 
20 år sedan en liten sybutik som idag växt till ett begrepp i skapan-
dets värld. Återförsäljare av symaskiner, garn, quilttyger och tillbe-
hör som lockar många långväga kunder. På övervåningen finns 
en kurslokal, där stick- och virkcafé och syträffar hålls. Populära 
syhelger med cateringmat arrangeras. Hon ser fram emot att  
komma till SömnadsEventet i november som kursledare.  
2012 kom Eva lilla dotter Amanda. En liten tjej som hade bråttom till 
världen och föddes tio veckor för tidigt. Vid födseln vägde hon 

1300 gram. Det viktigaste för Amanda för att växa sig stark var närhet och kärlek. Idag 
stoltserar vi med dryga 10 kilo och en levnadsglad 1½ åring. Eva gillar att träna zumba 
eller träna på gymmet. Familjen Andersson bor i ett hus i Katrineholm och nu börjar  
tomten fyllas med en massa Amanda saker. Gung-ställning, sandlåda och nästa bygg-
projekt är en lekstuga. Maken är aktiv i Tygshopen som serviceman. Reparerar och  
servar symaskiner… 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
845 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
224 KURVIGT 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



225 PFAFF SY– OCH BRODÉRMASKIN 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Den här kursen riktar sig till dig som har någon av följande Pfaff sy- och  
brodérmaskin; creative vision/sensation/sensation pro, creative performance, creative 4.5/4.0, creative 3.0  
Du får lära dig hur du använder din maskins fantastiska funktioner & egenskaper.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
MATERIAL SOM INGÅR: 
•  Tyg, tråd och annat material till övningar  
   
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Pfaff Sy– och brodérmaskin creative vision/sensation/sensation pro,  
creative performance, creative 4.5/4.0, creative 3.0 
• Tygsax och andra lämpliga sytillbehör 
 
KURSLEDARE: 
GUNILLA HOORN 

 
Så länge jag kommer ihåg har jag sytt och pysslat. Att dessutom få arbeta med världens 
bästa symaskiner ger otroligt mycket inspiration.  
I mitt arbete träffar jag många likasinnade och nästan alla vill ha mer tid för sömnad. Tillhö-
rande dataprogram är en källa för mer skapande som sedan kan omvandlas till egna brode-
rier. Det är bara din egen fantasi som sätter gränser... 
 
 
 
 

 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
595 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
225 PFAFF SY– OCH BRODÉRMASKIN 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 
 
 

 



226 OVERLOCK OCH OVERLOCKTILLBEHÖR 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi spenderar en dag med att lära känna 
vår overlock, vad finns det för sömmar  
förutom de vanligaste tre- och fyrtrådig 
overlock. Vi dekorerar och leker med  
kraftigare trådar och olika tillbehörsfötter. 
Allt detta på två projekt, en trådpåse och 
ett flaggspel. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tygkit till båda projekten 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Overlockmaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
 

 
KURSLEDARE: 
CARINA THAVELIN   
 
Carina är utbildad skräddare och har sytt så länge hon kan minnas. Både för egen del och 
på beställning. Har tidigare även drivit eget skrädderi och sytt allt från brud- och balklänning-
ar, teaterkostymer och gjort ändringssömnad. Sedan 10 år tillbaka arbetar hon med symaski-
ner, med utveckling, utbildning och försäljning och sömnad är fortfarande hennes största 
hobby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
845 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
226 OVERLOCK OCH OVERLOCKTILLBEHÖR 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



227 STYGNSÄTT OLIKA BRODERITEKNIKER 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Lär dig stygnsätta olika tekniker i Design Creator; applikation, smock, puffy, gradi-
ent, trapunto etc. Under en dag kommer vi att stygnsätta olika broderier som se-
dan kan sättas samman till en kudde eller bonad. Vi går igenom hur du stygnsätter, 
vilka material som behövs och hur man sedan broderar det i praktiken. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Kompendie med uppgifterna 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Dator med installerat 5D eller 6D 
• Förlängningskabel  
• Extern mus till datorn  
 

 
 
 
KURSLEDARE: 
HELENA ANDERSSON 
 
Jag heter Helena och brinner för maskinbroderi  

och stygnsättning. Jag äger idag butiken Husqvarna Tyger och  
Symaskiner i Norrköping och har hållit på och jobbat med  
dataprogrammen sedan 3D. 
 
 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
945 KR INKL, MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
227 STYGNSÄTT OLIKA BRODERITEKNIKER 
 
 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR  
HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER 
WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ  
”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



228 SPÄNNANDE MATERIAL 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Nu har du chansen att bekanta dig med några olika spännande material till ditt textila skapande. Vi kommer att 
arbeta på olika sätt  med Angelinafibrer,  olika trådar och annat spännande.  Det är inte svårt att lära sig, det svåra 
är att sluta när man väl börjat. Därför kommer vi att hålla på en hel dag!   
 
 Dessutom får du lära dig hur du dekorerar med sömmar på frihand och vi kommer också att gå igenom hur man 
syr i metall!  Bara en så´n sak!! 
 
En stor del av det slutliga resultatet är monteringen. Jag visar dej hur du får ett snyggt resultat och dagens mål är 
att du får med dig ett konstverk hem som bara är att hänga upp på väggen! 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Allt material som behövs för att 
göra ett konstverk som färdigt blir  
ca 40x40cm. inkl bakstycke och  
montering 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Stoppfot/quiltfot för  
   frihandssömnad/broderi   
 
 
 
 
 
KURSLEDARE: 
MIKAEL SVENSSON 

 
 
 
Jag heter Mikael Svensson och kommer från Vänersborg. Jag är gift med Maria och vi har 
två underbara döttrar.  
Till  vardags jobbar jag inom psykiatrin som sjuksköterska i ett specialistteam och sömnaden 
är den motpol som fyller på med energi. Jag har sytt sedan jag var liten och nyfikenheten 
har hela tiden fört mig framåt. Min vanligaste tanke är: -Undrar vad som händer om…? Jag 
delar gärna med mig av mina experiment och nyfunna kunskaper till andra. Hoppas vi ses!” 
 
 

 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
PRIS: 
875 KR INKL, MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
SPÄNNANDE MATERIAL 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



211 OVERLOCK 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Här syr vi en vacker sjal och vi använder oss av overlocken.  
Detta är en kurs för alla som vill lära sig att använda sin overlock . 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Chiffon i olika färger 
• Trådar  
• Pärlor 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Overlock 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
 

 
KURSLEDARE: 
PETRA VENDEL 
 
Jag heter Petra och arbetar på  
VSM Sverige - säljbolaget för  
Husqvarna Viking-, Pfaff- och  
Singer symaskiner. 
 

Jag tycker att det här med att sy och brodera är fantastiskt roligt och även rogivande. 
Jag har sytt under många år och då främst konståkningsdräkter. 
 
 
 
 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 09:00 - 12:30 
 
 
PRIS: 
495 KR INKL, MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
211 OVERLOCK 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



212 DATA 6D - LÄR DIG MER 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi kommer att gå igenom olika programfunktioner i  
6D Embroidery Extra som kommer att underlätta ditt  
arbete med broderier. Du kommer att få upptäcka  
hur olika delar i 6D programmet lätt och smidigt  
möjliggör det att kunna kombinera ihop befintliga  
broderier till något helt nytt. Du får även tips och trix  
för att kunna utnyttja ditt 6D program på bästa sätt.  
Du behöver ha baskunskaper i 6D programmet.  
 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Dokumentation 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Dator med 6D Premier eller 6D Embroidery Extra  
installerat  
 

 
KURSLEDARE: 
MIRIAM AXELSSON 
 
Jag heter Miriam Axelsson och har klädsömnad som stort intresse och har sytt i hela mitt liv. 
Jag älskar den möjligheten till kreativitet som dataprogrammen ger utrymme för och  
maskinbroderierhar en given plats på de flesta av mina kläder.  
 
 

 
 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 09:00 - 12:30 
 
 
 
PRIS: 
295 KR INKL, MATERIAL 
 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
212 DATA 6D - LÄR DIG MER 
 
 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



213 TRIKÅSÖMNAD 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
På denna kursen får ni lära er att sy i trikå. Att sy i trikå är roligt och lätt och det blir nästan alltid bra resultat. Men 
det finns vissa knep och trix som underlättar. Det får ni lära er på denna kurs. Vi kommer att sy en klänning/tunika 
efter era egna mått. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Mönsterpapper 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Tvillingnål 
• Lång linjal 
• Penna 
• Papperssax   
• Trikåtyg, 1 längd (från axel och så lång du vill ha din  
klänning) om tyget inte har mönsterpassning, 2 längder  
om tyget har mönsterpassning. Drar du en större storlek  
kan det behövas 2 längder i vilket fall som. 
 
 
 
 

 
KURSLEDARE: 
SARA PAULSSON 
 
Syglad tjej med egen tygbutik. Besitter många idéer och mycket inspiration.  
Sara syr gärna kläder; balklänningar, brudklänningar, skjortor, byxor och kjolar,  
men helst av allt klänningar! Sara har sytt sedan hon var 5 år och brinner  
verkligen för textil! 
 

 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL.09:00 - 12:30 
 
 
PRIS: 
395 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
113 TRIKÅSÖMNAD 
 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



 

214 HANDGJORD ASK 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi ska göra en ask, en praktisk ask att ha tillbehör, mönster och mycket, 
mycket annat i. 
Storleken är som ett A4 ark. 
Vi dekorerar asken med applikation och lite olika sömmar. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Färdigskuren kartong till asken 
• Applikation och tyg 
• Klister 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Sy och brodértråd    
 
 
KURSLEDARE: 
CHRISTINA HEDLUND & ANNICA LARSSON 

 
CHRISTINA HEDLUND  
Jag har alltid tyckt om att skapa och för 
några år sen väcktes ett stort  
intresse för maskinbroderi. Det resulterade i 
att jag slutade som frisör,  
öppnade en tygaffär och har kurser i lapp-
teknik. Jag arbetar också på  
EN Produkter i Borås och känner mig så 
privilegierad att få jobba med  
min hobby. 
 
ANNICA LARSSON 
Jag driver Ateljé Tygtrasan. Sedan min 
barndom har jag varit intresserad av textil 
och sömnad.  

Jag skapar med stor glädje och med ett kill i magen allt ifrån kläder och  
heminredning till maskinbrodering och lappteknik. I ateljén har jag  
mycket av mina alster till försäljning.  
 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 09:00 - 12:30 
 
 
PRIS: 
695 KR INKL, MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
214 HANDGJORD ASK 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



311 SY OM, SY KLART OCH SY BÄTTRE 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Har du högar med sömnadsprojekt hemma som är halvklara?  
I denna kurs ska vi sy klart!  
 
Ändrat storlek, fastnat med mönsterkonstruktionen, glömt bort 
ett sömnadsmoment eller bara vill ha hjälp med passformen, då 
ska du anmäla dig till den här kursen. Jag kommer gå igenom 
det som du vill och behöver för att bli klar med ditt projekt. Jag 
kommer också ge dig instruktioner att ta med hem ifall du inte 
hinner klart under dagen. Det går utmärkt att ta med sig flera 
projekt om det är små saker som du vill ha hjälp med. Det går 
även bra att ta med plagg som är köpta som du inte är nöjd 
med och vill sy om. Kanske har du plagg i garderoben som är 
otroligt fina men som du inte använder och inte vet varför. Ta 
med de också så provar vi, pratar och nålar tills vi kommer fram 
till en lösning. Det här är en problemlösarkurs där jag hjälper dig 
att komma vidare med din sömnad.   
 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Plagg eller projekt som du vill ha hjälp med, gärna flera + tyget som är kvar  
 

 
 
 
KURSLEDARE: 
IDA WADENRUD 
 
Jag heter Ida Wadenrud och kläder är det bästa jag vet. Jag är utbildad skräddare och jobbar 
oftast i min ateljé där jag syr till kunder.  Ibland gör jag egna projekt eller samarbeten med 
andra och då blir det gärna en plåtning, modevisning eller utställning.  Jag har sykurser och 
workshops med olika teman på flera ställen i Göteborg.       
 
 

TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
425 KR INKL, MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
311 SY OM, SY KLART OCH SY BÄTTRE 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



312 DATA 5D - LÄR DIG MER 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi kommer att gå igenom olika programfunktioner i 5D Embroidery som kommer att underlätta ditt arbete med  
broderier. Du kommer att få upptäcka hur olika delar i 5D programmet lätt och smidigt möjliggör det att kunna 
kombinera ihop befintliga broderier till något helt nytt. Du får även tips och trix för att kunna utnyttja ditt  
5D program på bästa sätt. Du behöver ha baskunskaper i 5D programmet.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Dokumentation 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Dator med 5D installerat (5D Pro eller 5D Suite eller 5D Embroidery Extra)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KURSLEDARE: 
MIRIAM AXELSSON 
 
Jag heter Miriam Axelsson och har klädsömnad som stort intresse och har sytt i hela mitt liv. 
Jag älskar den möjligheten till kreativitet som dataprogrammen ger utrymme för och  
Maskinbroderier har en given plats på de flesta av mina kläder.  
 

 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
295 KR INKL, MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
312 DATA 5D - LÄR DIG MER 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



313 DETALJSÖMNAD 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
I denna kurs får ni lära er detaljsömnad. Vi börjar ned att sy i en dold/osynlig blixtlås och går därefter vidare med 
jeansblixtlås, sidficka, passpoalficka mm. Kan man dessa sömnadsmoment så kan man lätt göra fina detaljer på 
sina plagg. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Blixtlås 
• Tyg 
• Vliseline 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Pressarfot för dold/osynlig blixtlås. Viktigt! 
• Pressarfot för vanlig blixtlås 
• Tråd 
 
 
 
 
 
 
 

 
KURSLEDARE: 
SARA PAULSSON 
 
Syglad tjej med egen tygbutik. Besitter många idéer och mycket inspiration.  
Sara syr gärna kläder; balklänningar, brudklänningar, skjortor, byxor och kjolar,  
men helst av allt klänningar! Sara har sytt sedan hon var 5 år och brinner  
verkligen för textil! 
 

 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
395 KR INKL, MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
313 DETALJSÖMNAD 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



314 BRODERI 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Du som är nyfiken på att få prova på en alldeles ny broderteknik med ett tillbehör som lanseras till hösten. 
Den här kursen passar för dig som både är nybörjare och till dig som är mer van vid att använda din brodérmaskin. 
Vi kommer att ge dig tips och idéer om hur du kan använda detta nya till tillbehör. 
Och naturligtvis bjuder vi dig på massor av inspiration från broderiets underbara värld. 
Visst kan det vara spännande att anmäla sig till något nytt och spännande.  
Det är lite som de ”lyckopåsarna” som man kunde köpa på marknaderna när vi var små.( Födda på 60-talet ) 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Ett nytt tillbehör som ännu ej är lanserat 
• Broderkollektion Mini 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Brodérmaskin som till behöret passar till: 
Husqvarna Viking-modeller: 
Designer Topaz 20 / 30 / 50. 
Designer Ruby / Ruby deLuxe 
Designer Diamond / Diamond deLuxe / Diamond Royale 
 
Pfaff-modeller: 
creative 2.0 / 3.0 / 4.5 
creative Performance 
creative censation / creative sensation pro 
creative 5.0 / 5.5 
 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 

 
KURSLEDARE: 
HELENE OSCARSDOTTER 
 
Jag har arbetat på VSM i elva år som marknadskommunikatör/sales på det svenska  
säljbolaget. Kanske vi har träffats hos någon av våra återförsäljare ute i landet. 
Kreativitet och känsla för färg och form har gått som en röd tråd genom mina  
tidigare arbeten. Det har varit blommor, belysning, reklam och mode mm 
Om jag inte syr och skapar med tyg och broderier så är jag gärna ute i  
trädgården och pysslar. Mitt huvud är alltid fullt av idéer både inom sömnad och trädgårds-
projekt. 
 

 
ATT TA MED TILL DENNA KURS: 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL.14:00-17.30 
 
PRIS: 
795 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
314 BRODERI 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



315 HANDGJORD ASK 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi ska göra en ask, en praktisk ask att ha tillbehör, mönster och mycket, 
mycket annat i. 
Storleken är som ett A4 ark. 
Vi dekorerar asken med applikation och lite olika sömmar. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Färdigskuren kartong till asken 
• Applikation och tyg 
• Klister 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Sy och brodértråd    
 
 
 
KURSLEDARE: 
CHRISTINA HEDLUND & ANNICA LARSSON 

 
CHRISTINA HEDLUND  
Jag har alltid tyckt om att skapa och för 
några år sen väcktes ett stort  
intresse för maskinbroderi. Det resulterade i 
att jag slutade som frisör,  
öppnade en tygaffär och har kurser i lapp-
teknik. Jag arbetar också på  
EN Produkter i Borås och känner mig så 
privilegierad att få jobba med  
min hobby. 
 
ANNICA LARSSON 
Jag driver Ateljé Tygtrasan. Sedan min 
barndom har jag varit intresserad av textil 

och sömnad.  
Jag skapar med stor glädje och med ett kill i magen allt ifrån kläder och  
heminredning till maskinbrodering och lappteknik. I ateljén har jag  
mycket av mina alster till försäljning.  
 
 
TID: 
LÖR 8 NOV. KL. 14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
695 KR INKL, MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
315 HANDGJORD ASK 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



421 SY EN BH MED TUNT FODER I KUPAN 
 
 

 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi syr en bh med ett tunt foder i kupan samt en bygel, där materialet är 
förberett på så sätt att det är tillklippt. Du väljer storlek.   
Du får kunskap i hur du syr en Bh. Det är många moment och vi kommer att 
gå igenom detta steg för steg i ett behagligt tempo. Du bör ha en del sy-
kunskaper för att få behållning av kursen. Mönster ingår ej i kursavgiften 
men finns att köpa efter kursen om så önskas. Är du osäker på storlek mejla 
Lisa: lisa@lgsomnad.com 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL SOM INGÅR: 
• Materialpaket till en Bh, tillklippt.  
  (ej densamma som på bilden) 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Liten tygsax 
 
KURSLEDARE: 
LISA GUSTAVSSON 

 
Jag gick några helgkurser och sedan dess har det varit mycket experimenterande och testan-
de. Jag har sytt  
underkläder på beställning till kunder och jag har hållit kurser sedan 1998 i underklädessöm-
nad. Jag erbjuder olika typer av kurser, prova-på-kurser, kvällskurser, och helgkurser. Det mesta 
handlar om underklädessömnad men jag har även kurser i klädsömnad och då framförallt i 
trikåsömnad. Jag har förmånen att få sälja Pfaff Symaskiner, vilket gör att jag hela tiden kan 
utvecklas i min sömnad. Jag ritar enkla mönster, som är till försäljning i Sverige. Det är många 
som syr efter dessa idag, vilket gläder mig. Jag är alltid på jakt efter nya material till just under-

klädes-sömnaden för att kunna tillgodose mina kunders behov. 
Idag har jag min butik hemma och jag har i många år varit med som utställare på symässor. På många mässor har 
jag haft olika typer av workshops i underklädessömnad för alla som har varit sugna på att prova på. Jag hoppas att 
du har lust och möjlighet att vara med på någon av mina kurser 7-9 nov. 2014 i Jönköping. Jag vill gärna få  
möjlighet att delge dig av min kunskap i underklädes-samt trikåsömnad. Det är en spännande värld, som väntar 
dig. Hjärtligt Välkommen till ännu en underbar och spännande SYHELG i Jönköping   
 
TID: 
SÖN 8 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
PRIS: 
925 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
421 SY EN BH MED TUNT FODER I KUPAN 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



422 HELTÄCKANDE QUILTNING I  
 BRODERMASKIN 
 - Stygnsättning i 6D/5D Design Creator och en helt speciell brodérteknik.  
 
OM PROJEKTET: 
Du lär dig stygnsättning för anpassade 
motiv i 6D Premier (eller 5D Professio-
nal/5D Suite). Därefter får du öva dig på 
en helt speciell brodérteknik som ger en 
heltäckande quiltning. Har du magnetra-
men «Metal Hoop» (*), kan du till och 
med brodera fortlöpande utan att fästa 
tråden! 
Du får också tips till hur enkla bårder 
(mittpartiet på den avbildade duken) kan 
produceras på löpande band i Grand 
Endless Hoop/Mega Endless Hoop (*). 
Bårderna kan med andra ord både sys 

samman och quil-
tas i denna typ av 
broderram. (Inom 
tidsramen för 
denna kurs är det inte möjligt att brodera klart bården, men du kan få broderier och  
instruktioner med dig hem.) 
Tekniken kan användas för heltäckande quiltning av stora täcken och dukar men också till 
att sy vadderade tyger som du sedan använder till klädsömnad och/eller interiörartiklar.  
(*) Det är inte ett krav att du har de broderramar som nämnts ovan - andra kan också an-
vändas. Men de är absolut de bästa alternativen, speciellt magnetramen! 
 Till denna kurs är det mycket viktigt att uppge, när du anmäler dig, vilken sy-och brodérma-
skin (märke och modell) och vilken ramstorlek du har tänkt använda i kursen! 
 

MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg, vadd och tråd till heltäckande quiltning (vi gör något som liknar det du ser på det ljusa partiet på duken).  
Det färdiga styckets storlek kommer passa till löpare, kudde eller liknande. 
• Kurshäfte med instruktioner (norska) 
• Brodérfiler 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Brodérmaskin med brodérenhet och brodérbåge 
• USB -stick 
• 2-3 tomma spolar 
• Topstitch-nålar, str. 80 
• Vanliga sysaker och symaskinstillbehör 
• Dator (pc) med installerat databrodérprogram och dongle. (Tidsramen gör att arbetet i databrodérprogrammet 
är begränset till demo. Om du vill, kan du använda din egen pc samtidigT. Men för många är det lika enkelt att 
bara titta och följa med, notera och repetera senare. I så fall behöver du inte ta med din datorn till kursen.) 

 
KURSLEDARE: 
MARIT FLÅTEN JOHANNESSEN 
 
Marit kommer från Norge och är en mycket omtyckt, flitigt anlitat kursledare med ständigt 
fullsatta kurser. Hon började sy maskinbroderi med  tillhörande dataprogram för 14 år se-
dan. Marit ger ut egna mönster på sminkväskor som baserats på broderi (under namnet 
MFJ Design). Är en av Husqvarna Viking och Pfaff bloggare. Ta gärna en titt på:   mfjde-
sign.blogspot.com 
 

TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 

PRIS: 
1.095 KR INKL, MATERIAL 
 

KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
422 HELTÄCKANDE QUILTNING I BRODERIMASKIN 
 

ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 

 



423 ”MÅLA” MED SYMASKIN OCH  
CHIFFONG 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi syr en bild ca 13 x 18 cm med stopp-
foten. Bakgrundstyget är handfärgat 
tyg och motivet bygger vi upp av  
tunna japanska chiffonger som vi  
sedan fäster med stoppsöm. Eftersom 
chiffongerna är så oerhört tunna så kan 
man enkelt få mängder av nyanser. 
Den här textila bilden kommer upp på 
samma nivå som en akryl eller akvarell. 
Bilderna i den här tekniken ser väldigt 
avancerade ut men Du kommer att bli 
förvånad över hur enkla de är att fram-
ställa. På en dag lär Du dej tekniken så 
att Du sedan kan jobba vidare på 
egen hand.Vi kommer att göra en  
enkel montering så att Du får en färdig 
bild med Dej hem. Jag kommer att ha 
med mej egna bilder och visa minst  
10 olika sätt att montera en textil bild. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Materialpaket – sju olika motiv att välja mellan 
• All tråd som behövs till bilden 
• Enkel passepartout 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin med STOPPFOT 
• Sax 
• Knappnålar 
• Svart och vit tråd till undertråd (bomull- eller syntet) 
 
KURSLEDARE: 

 
 
SUSAN DAHLBERG 
 
Jag är art quilter och har sytt bilder i snart 30 år. Jag  
har utvecklat en egen teknik där jag syr bilderna av  
handfärgat tyg, japanska chiffonger och stoppsöm.  
Under 25 års tid har jag haft kurser i Sverige, Norge och 
Holland. Jag har också haft utställningar, senast i  
St.Marie-aux-Mines i Frankrike under European Patchwork 
Meeting i september -13. 
 

TID: 
SÖN 9 NOV. KL.09:00 - 17:30 
 
PRIS: 
895 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
423 ”MÅLA” MED SYMASKIN OCH CHIFFONG  
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



424 KREATIV OVERLOCK NIVÅ 2 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Denna kurs är för dig som vill utveckla din sömnad med 
overlocksömnad . Du har sytt en del med din overlock och 
är inte nybörjare. Kursen tar dig från att överkasta och 
overlocka till ett mer kreativt skapande. 
  
Del 1: Vi går igenom olika sömmar och vad man kan  
använda de olika till. Vi syr oss en vikbar shoppingbag  
där vi leker med olika overlocksömmar samt testar olika 
tekniker med hjälp av pressarfötter.  
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tygkit 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Overlockmaskin 
• Tygsax  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Pincett 
• Overlocktråd 
 
 
 

 
KURSLEDARE: 
INGELA RENSTRÖM 
 
Har vuxit upp med sömnad och då framför allt klädsömnad. Ärvde min första maskin av min 
mor när jag flyttade hemifrån. Jag kompletterade med min första overlock när jag fick mitt  
första barn för jag ville börja sy barnkläder och få det riktigt snyggt. Att jag senare i livet fick 
jobb på VSM group (symaskinstillverkare av Husqvarna Viking och Pfaff symaskiner) var nog 
ödesbestämt. Har jobbat med sömnad och symaskiner på heltid nu i snart 11 år och tycker det 
är superkul och fortfarande är min favoritmaskin en overlock och allt man kan skapa med den:  
Snabbt, Lätt och Snyggt!  
 

 
 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
845 KR INKL, MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
424 KREATIV OVERLOCK NIVÅ 2 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



425 OVERLOCK OCH OVERLOCKTILLBEHÖR 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi spenderar en dag med att lära känna 
vår overlock, vad finns det för sömmar  
förutom de vanligaste tre- och fyrtrådig 
overlock. Vi dekorerar och leker med  
kraftigare trådar och olika tillbehörsfötter. 
Allt detta på två projekt, en trådpåse och 
ett flaggspel. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tygkit till båda projekten 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Overlockmaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
 

 
KURSLEDARE: 
CARINA THAVELIN   
 
Carina är utbildad skräddare och har sytt så länge hon kan minnas. Både för egen del och 
på beställning. Har tidigare även drivit eget skrädderi och sytt allt från brud- och balklänning-
ar, teaterkostymer och gjort ändringssömnad. Sedan 10 år tillbaka arbetar hon med symaski-
ner, med utveckling, utbildning och försäljning och sömnad är fortfarande hennes största 
hobby. 
 

 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
845 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
425 OVERLOCK OCH OVERLOCKTILLBEHÖR 
 
 
 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



426 LINNE I VITT LIN 
 Dekorerat med spetsar och knappar 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi ska sy ett vackert linne i vit lin. 
Vi ska dekorera den med infälld spets, olika sömmar med  
olika pressarfötter. Vi ska sy med vingnål, det blir ett dekorativt 
hålmönster, sy i knappar på maskinen, m.m.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Mönster. Kursledarna tar kontakt med dig angående storlek. 
• Vitt linnetyg  
• Spets 
• Knappar 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Vit tråd 
• Vingnål 
 
Extra pressarfötter 
• Kantstickningsfot 
• Stich in ditch fot 
• Knappisyningsfot 
• Knapphålsfot 
 
Har ni inte tillgång till pressarfötter går det bra att meddela kursledarna så tar de med sig för försäljning 
 
KURSLEDARE: 
CHRISTINA HEDLUND & ANNICA LARSSON 

 
CHRISTINA HEDLUND  
Jag har alltid tyckt om att skapa och för några år sen väcktes ett stort intresse för maskin-
broderi. Det resulterade i att jag slutade som frisör, öppnade en tygaffär och har kurser i 
lappteknik. Jag arbetar också på EN Produkter i Borås och känner mig så privilegierad att 
få jobba med min hobby. 
 
ANNICA LARSSON 
Jag som driver Ateljé Tygtrasan heter Annica Larsson. 
Sedan min barndom har jag varit intresserad av textil och sömnad.  
Jag skapar med stor glädje och ett kill i magen allt ifrån kläder och heminredning till ma-
skinbrodering och  
lappteknik. I ateljén har jag mycket av mina alster till försäljning.  
 

TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
PRIS: 
895 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
426 LINNE I VITT LIN 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



427 LÖPARE I BARGELLOTEKNIK 
 
 
OM PROJEKTET: 
Bargello är en gammal broderiteknik den användes för att göra slitstarka kuddar och dynor i vackra, böljande mönster.  
Namnet kommer från att man hittat stolsdynor i denna teknik i Bargellopalatset i Florens. 
 
Tekniken lämpar sig utmärkt att översätta till lappteknik. På denna kurs gör vi en löpare med spegelvänt mönster.  
Vi kommer att arbeta rationellt med remsteknik och jag lär dig lite olika tricks längs vägen När mittpartiet är sytt tar  
monteringen vid. 
 
Vi kommer att gå igenom hur du syr på ramar och vändsyr din löpare med tvingade hörn. Jag räknar inte med att vi  
hinner kvilta löparen på kursen men du får med dig lite tips om hur du kan göra. 
 
Storleken blir ca 45x120cm (om du vill kan du välja andra färgkombinationer än den på bilden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL SOM INGÅR: 
• Allt material till löparens fram-och baksida samt ramar  
• Tunn fleece till vaddering 
• Sytråd för hopsömnad och montering 
• Tråd till kviltning ingår inte i materialsatsen 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• ev inchpressarfot (detta är ej nödvändigt, men underlättar) 
 

KURSLEDARE: 
MIKAEL SVENSSON 
 
Jag heter Mikael Svensson och kommer från Vänersborg. Jag är gift med Maria och vi har 
två underbara döttrar.  
Till  vardags jobbar jag inom psykiatrin som sjuksköterska i ett specialistteam och sömnaden 
är den motpol som fyller på med energi. Jag har sytt sedan jag var liten och nyfikenheten 
har hela tiden fört mig framåt. Min vanligaste tanke är: -Undrar vad som händer om…? Jag 
delar gärna med mig av mina experiment och nyfunna kunskaper till andra. Hoppas vi ses!” 

 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
PRIS: 
875 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
427 LÖPARE I BARGELLOTEKNIK 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



428 HUSQVARNA VIKING  
DESIGNER DIAMOND ROYALE  
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi går igenom funktioner och finesser i din Designer Diamond Royal. Du lär dig olika funktioner som t.ex. 
design shaping, vi skapar en applikation, vi provar på dimensionsömmar och mycket, mycket mer. 
Vi syr och broderar ett mindre projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL SOM INGÅR: 
• Övningar till din symaskin  
• Tyg och tråd till projektet 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Designer Diamond Royal med broderenhet. Standard brodérbågar 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 

 
 
KURSLEDARE: 
HELENE OSCARSDOTTER 
 
Jag har arbetat på VSM i elva år som marknadskommunikatör/sales på det svenska  
säljbolaget. Kanske vi har träffats hos någon av våra återförsäljare ute i landet. 
Kreativitet och känsla för färg och form har gått som en röd tråd genom mina  
tidigare arbeten. Det har varit blommor, belysning, reklam och mode mm 
Om jag inte syr och skapar med tyg och broderier så är jag gärna ute i  
trädgården och pysslar. Mitt huvud är alltid fullt av idéer både inom sömnad  
och trädgårdsprojekt. 

 
 
 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 09:00 - 17:30 
 
PRIS: 
595 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
428 HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND ROYALE 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



411 DATA 6D - LÄR DIG MER 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi kommer att gå igenom olika programfunktioner i 6D Embroidery Extra som kommer att underlätta ditt arbete med  
broderier. Du kommer att få upptäcka hur olika delar i 6D programmet lätt och smidigt möjliggör det att kunna  
kombinera ihop befintliga broderier till något helt nytt. Du får även tips och trix för att kunna utnyttja ditt 6D program på 
bästa sätt. Du behöver ha baskunskaper i 6D programmet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Dokumentation 
 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Dator med 6D Premier eller 6D Embroidery Extra installerat  
 

 
KURSLEDARE: 
MIRIAM AXELSSON 
 
Jag heter Miriam Axelsson och har klädsömnad som stort intresse och har sytt i hela mitt liv. 
Jag älskar den möjligheten till kreativitet som dataprogrammen ger utrymme för och maskinbroderier 
har en given plats på de flesta av mina kläder.  
 

 
 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 09:00 - 12:30 
 
 
PRIS: 
295 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
411 DATA 6D - LÄR DIG MER 
 
 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2014” 



412 LÄR DIG SNABBSTYGNSÄTTA I  
DESIGN CREATOR 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Lär dig snabbstygnsätta i Design Creator, vi jobbar med 
olika typer av fyllnadsytor, lär oss hur filmlisten fungerar 
när vi ska ändra, hur du ritar upp olika objekt inför  
stygnsättningen. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Kompendie med uppgifterna 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I 
KURSLOKALEN): 
• Dator med installerat 5D eller 6D 
• Förlängningskabel  
• Extern mus till datorn  

 
 
 
KURSLEDARE: 
HELENA ANDERSSON 
 
Jag heter Helena och brinner för 

maskinbroderi och stygnsättning. Jag äger idag  
butiken  
Husqvarna Tyger och Symaskiner i Norrköping och 
har hållit på och jobbat med data-programmen  
sedan 3D. 
 
 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 09:00 - 12:30 
 
 
PRIS: 
545 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
412 LÄR DIG SNABBSTYGNSÄTTA I DESIGN CREATOR 
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413 TRIKÅSÖMNAD 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
På denna kursen får ni lära er att sy i trikå. Att sy i trikå är roligt och lätt och det blir nästan alltid bra resultat. Men 
det finns vissa knep och trix som underlättar. Det får ni lära er på denna kurs. Vi kommer att sy en klänning/tunika 
efter era egna mått. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Mönsterpapper 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Tvillingnål 
•  Lång linjal 
• Penna 
• Papperssax   
• Trikåtyg, 1 längd (från axel och så lång du vill ha din  
klänning) om tyget inte har mönsterpassning, 2 längder  
om tyget har mönsterpassning. Drar du en större storlek  
kan det behövas 2 längder i vilket fall som. 
 
 

KURSLEDARE: 
SARA PAULSSON 
 
Syglad tjej med egen tygbutik. Besitter många 
idéer och mycket inspiration.  
Sara syr gärna kläder; balklänningar,  
brudklänningar, skjortor, byxor och kjolar, men 
helst av allt klänningar! Sara har sytt sedan hon 

var 5 år och brinner verkligen för textil! 
 
 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL.09:00 - 12:30 
 
 
 
PRIS: 
395 KR INKL. MATERIAL 
 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
413 TRIKÅSÖMNAD 
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414 BRODERI MED ENDLESSBÅGE 
 
 

 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Den här kursen riktar sig till dig som vill brodera långa längder  
med hjälp av en Endless-båge. I kursen får du lära dig hur du  
ska använda din Endless-båge på bästa sätt. 
 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Mellanlägg 
• Brodértråd och eventuellt tyg 
 
 
 

 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Din Sy- och brodérmaskin som kan vara någon av följande: 
Husqvarna Viking: Designer Royal, Designer Diamond/deLuxe, Designer Ruby/Ruby deLuxe,  
Designer Topaz 50/30/20/25  
Pfaff: Pfaff creative vision/sensation/pro, creative performance, creative 4.5/4.0/3.0/2.0, creative 2140/2144/2170 
• Endless-båge som passar din maskin  
• Sax 
 
 
 
 
 

KURSLEDARE: 
GUNILLA HOORN 
 
Så länge jag kommer ihåg har jag sytt och pysslat. Att dessutom få arbeta med världens 
bästa symaskiner ger otroligt mycket inspiration. I mitt arbete träffar jag många likasinnade 
och nästan alla vill ha mer tid för sömnad. Tillhörande dataprogram är en källa för mer  
skapande som sedan kan omvandlas till egna broderier. Det är bara din egen fantasi som 
sätter gränser... 
 
 

 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 09:00 - 12:30 
 
 
PRIS: 
295 KR  
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
414 BRODERI MED ENDLESSBÅGE 
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511 DETALJSÖMNAD 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
I denna kurs får ni lära er detaljsömnad. Vi börjar ned att sy i en dold/osynlig blixtlås och går därefter vidare med 
jeansblixtlås, sidficka, passpoalficka mm. Kan man dessa sömnadsmoment så kan man lätt göra fina detaljer på 
sina plagg. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Blixtlås 
• Tyg 
• Vliseline 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Pressarfot för dold/osynlig blixtlås. Viktigt! 
• Pressarfot för vanlig blixtlås 
• Tråd 
 
 
 
 
 
 
 

 
KURSLEDARE: 
SARA PAULSSON 
 
Syglad tjej med egen tygbutik. Besitter många idéer och mycket inspiration.  
Sara syr gärna kläder; balklänningar, brudklänningar, skjortor, byxor och kjolar,  
men helst av allt klänningar! Sara har sytt sedan hon var 5 år och brinner  
verkligen för textil! 
 

 
 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
395 KR INKL, MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
511 DETALJSÖMNAD 
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512 DATA 5D - LÄR DIG MER 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi kommer att gå igenom olika programfunktioner i 5D Embroidery som kommer att underlätta ditt arbete med bro-
derier. Du kommer att få upptäcka hur olika delar i 5D programmet lätt och smidigt möjliggör det att kunna kombi-
nera ihop befintliga broderier till något helt nytt. Du får även tips och trix för att kunna utnyttja ditt 5D program på 
bästa sätt. Du behöver ha baskunskaper i 5D programmet.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
Dokumentation 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
Dator med 5D installerat (5D Pro eller 5D Suite eller 5D Embroidery Extra)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KURSLEDARE: 
MIRIAM AXELSSON 
 
Jag heter Miriam Axelsson och har klädsömnad som stort intresse och har sytt i hela mitt liv. 
Jag älskar den möjligheten till kreativitet som dataprogrammen ger utrymme för och  
maskinbroderier har en given plats på de flesta av mina kläder.  
 

 
 
 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL.14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
295 KR  
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
512 DATA 5D - LÄR DIG MER 
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513 DESIGN CREATOR - KOM IGÅNG 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi går igenom hur du kommer igång med Design Creator, vilken typ av bilder och format som du använder vid  
snabbstygnsättning, ritverktyg, snabbstygnsättnings-
funktionerna och generella tips som gör att du känner 
att du behärskar programmet för att stygnsätta mer. 
 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Kompendie med uppgifterna 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Dator med installerat 5D eller 6D 
• Förlängningskabel  
• Extern mus till datorn  
 

 
 
KURSLEDARE: 
HELENA ANDERSSON 
 
Jag heter Helena och brinner för maskinbroderi och stygnsättning. Jag äger idag  
butiken Husqvarna Tyger och Symaskiner i Norrköping och har hållit på och jobba med  
dataprogrammen sedan 3D. 
 

 
 
TID: 
SÖN 9 NOV. KL. 14:00 - 17:30 
 
 
PRIS: 
545 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
513 DESIGN CREATOR - KOM IGÅNG 
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