
KURSPROGRAM  

 
SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 

  

BÄCKADALSGYMNASIET, JÖNKÖPING 12-13 NOVEMBER 2016 
 

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

I SAMARBETE MED  



KURSÖVERSIKT  
LÖRDAG 12/11 - SÖNDAG 13/11 2016 
 
Incheckningen på Bäckadalsgymnasiet öppnar kl. 08:00 (både lördag och söndag). 
När respektive kurs startar ser du i kursöversikten nedan. 

 

 

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i detta kurshäfte. 



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. 
 
 
 
Lunch lördag, 12 nov. kl.12:30 
 
Grillad kycklingfilé, rostade rotfrukter, dijonsås, grönsallad, färskost och bröd. 
 
Nr 7000 vid anmälan 
85 kr inkl. mineralvatten/lättöl 
 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
3-rätters middag lördag, 12 nov. kl.19:30 
 
Förrätt 
Honungsglaserade morötter serveras med brynt smör,  
rostade hasselnötter och lufttorkad skinka. 
 
Huvudrätt 
Helleflundra med chilihollandaise-potatis och örtpuré. 
 
Efterrätt 
Apelsin- och kolaparfait, havrecrunch och björnbärsmynta. 
 
Nr 8000 vid anmälan 
395 kr inkl. 2 glas vitt/rött vin eller öl  
OBS! Max 50 platser! 
 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Lunch söndag, 13 nov. kl.12:30  
 
Grillad lax med varm potatissallad och gräslökssås, grönsallad, färskost och bröd. 
 
Nr 9000 vid anmälan 
85 kr inkl. mineralvatten/lättöl 
 



1401 MODERN VÄSKA I TIDLÖS DESIGN 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Du syr en modern och användbar väska i tidlös design samtidigt som du lär dig en massa tricks som är enkla att 
användbara för framtida projekt. Väskan är försedd med fickor på insidan och blixtlås på toppen.  
Kursen har fokus på att använda syntetiskt skinn (PU) som ger ett elegant och proffsigt resultat - sy handtag och 
axelbandsremmar som ser ut som riktigt skinn. Vidare får du tips på hur 
du sammanfogar olika material utan att det drar sig och hur du an-
vänder skruvar för att lyfta designen på ditt projekt. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Sömbeskrivning som gör det enkelt att följa undervisningen 
• Allt material som behövs för att sy väskan. 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare  
• Måttband 
• Linjal (cm)  
• Rullkniv 
• Skärmatta  
 
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 mycket nöjda och imponerade av Andrés 
utlärningspedagogik.. 

 
 
 
TID: 
Lördag 09.00-17:30 
Söndag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
2.200 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1401 MODERN VÄSKA I TIDLÖS DESIGN 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1402 MODEVÄSKA I KONSTLÄDER 
 
 
OM PROJEKTET: 
Sy en egen modeväska i konstläder och lär dig tekniken för att sy 
väskor. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR I KURSEN: 
Konstläder och foder (svart eller brunt) ingår. Vill du ha annat foder 
så tar du med dig det själv. 
B-lås, nitar, väskfötter, tryckknapp och magnetlås. 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
 
• Symaskin 
• Tygsax. 
• Sprättare 
• Måttband 
• Glidfot(Plastfot till skinn) 
  Textilt limspray (Finns på Biltema) 1 burk 
• Tråd (svart eller brun) 
 
 
 
KURSLEDARE: 
Sezgina Nina Kovacevic 

 
Vd på Ninas sybutik i 
Halmstad. Jag har sytt 
modeväskor sedan jag var 
liten då jag kommer från 
en familj som var väsktill-
verkare. Designa och till-
verka egna väskor är en 
stor passion i mitt liv. 
 
 

 
 
 
 
TID: 
Lördag 09:00–17:30 
Söndag 09:00–17:30 
 
 
 
PRIS: 
2.150 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1402 MODEVÄSKA I KONSTLÄDER 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 

 



1204 OVERLOCK FÖR NYBÖRJARE 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
I denna kurs går vi igenom grunderna med 
overlock. Vad är sömmarna bra till och hur 
trär vi om till dem. Efter kursen kommer du 
att ha ett kompendium med de olika  
sömmarna utsydda.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg 
• Material till kompendie    
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA 
MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Overlock 
• 4st rullar med overlockstråd i valfri färg,  
ej vit. 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Instruktionsbok    
 
 

 
KURSLEDARE: 
CARINA THAVELIN  
 
Carina är utbildad skräddare och har sytt så länge hon kan minnas. Sedan 2003 har hon 
arbetat på VSM Group, med allt från produktutveckling, marknadsföring och försäljning. 
På fritiden blir det mycket sömnad och helst syr hon klänningar i alla former och varian-
ter. 
 
 
 

 
TID: 
Lördag 09:00–17:30 
 
 
 
PRIS: 
895 KR INKL. MATERIAL 
 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1204 OVERLOCK FÖR NYBÖRJARE 
 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1205 YVETTEVÄSKA, STÖRRE MODELL 
 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Denna väskan är perfekt både som kursväska och som 
weekendbag. 
Det är Yvetteväskan som vi har förstorat, med tillåtelse av 
Quiltbiten. 
En rymlig och stabil väska, stor öppning med båge och blixt-
lås  
Som man syr i på ett enkelt sätt. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg (OBS! Ej tyget som är på bilden) 
• Mellanlägg 
• Blixtlås 
• Band till handtag 
• Båge  
•  Tråd 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA 
KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• TygsaX  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Linjal 
• Märkpenna 
• Pressarfot till blixtlås 
 
 
 

 
KURSLEDARE: 
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 lappteknik. Jag arbetar också på Husqvarna  
symaskiner i Borås och känner mig så privilegierad att få jobba med min hobby. 
 
ELINORE WIKLUND 
Jag heter Elinore Wiklund är dotter till Christina Hedlund. Jag har alltid pysslat 
mycket med mamma och min dotter Nova. Nu är det sömnad som gäller! 
 

TID: 
Lördag  09:00–17:30 
 
 
PRIS: 
950 KR INKL. MATERIAL  
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1205 YVETTEVÄSKA, STÖRRE MODELL 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1206 PFAFF SY– OCH BRODÉRMASKINER 
 
 
 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Den här kursen riktar sig till dig som har någon av följande Pfaff sy-och 
brodérmaskin; creative sensation pro II/ sensation pro/vision/sensation, 
creative performance, creative 4.5/4.0, creative 3.0  
Du får lära dig hur du använder din maskins fantastiska funktioner & egen-
skaper. Vi går bland annat igenom egenskaper som precise positioning, 
stitch creator, tapering, shape creator 
och applikationsfunktionen*   
(* finns endast på sensation pro II/
sensation pro/ sensation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg, tråd och annat material till övningar 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL  
DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Pfaff Sy– och brodérmaskin creative sensation pro II/ sensation pro/ vision/sensation/, creative performance,  
   creative 4.5/4.0,  creative 3.0 
• Sax 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. 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: 
Lördag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
495 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1206 PFAFF SY– OCH BRODÉRMASKINER 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1207 SKAPA OCH BRODERA EGNA  
 BRODERIER 

 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Det färdiga projektet är ett pärmomslag samt en tillhörande tillbehörsficka som du sätter 
fast inne i pärmen. Idén till detta kommer från en målarkurs som jag gick tidigare i år 
och som kallas "art journaling". Vi ska bl a återskapa penseldrag och stämplar med hjälp 
av vårt dataprogram. Vi kommer att skapa broderier för att dekorera pärmomslaget. 
Dessa skapar vi i Premier + Ultra Design Create. Den tillhörande tillbehörsväskan skapas 
som ett "in-the-hoop-projekt” - även det i modulen Design Create. På förmiddagen  
skapar vi våra broderier och på eftermiddagen broderar vi de filer som du själv skapat.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Skriftlig dokumentation 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL  
DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Dator med installerat Premier + Ultra eller 6D Premier. Undervisningen kommer att  
   ske i Premier + Ultra men du som har 6D Premier får dokumentationen till din version  
   av programmet. 
• Extern mus till datorn  
 
 
KURSLEDARE: 
HELENA ANDERSSON 

 
Jag heter Helena och brinner för maskinbroderi och stygnsätt-
ning. Jag äger idag butiken Husqvarna Tyger och Symaskiner i 
Norrköping och har hållit på och jobbat med dataprogram-
men sedan 3D. Att utforska nya möjligheter i existerande  
program är en stor utmaning som jag tycker mycket om. Våren 
2015 hade jag ägt butiken i 5 år och kände att det var dags för 
något nytt. Jag fick då möjligheten att köpa Konstnärshandeln 
Gredelin. Det medförde att jag fick tillgång till mer spännande 
material och idéer från målning. Vi håller nu på och utvecklar  
idéer inom formgivning där vi kan blanda färg och form från 

två världar. Det nya konceptet kallar vi Creative Stitch - ett område där vi framför allt 
blandar idéer från maskinbrodering och mixed media som det kallas i målarvärlden. 
 
 
TID: 
Lördag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
995 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1207 SKAPA OCH BRODERA EGNA BRODERIER 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1208 HUSQVARNA VIKING DESIGNER EPIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM PROJEKTET: 
För dig som har köpt vår nya ögonsten Husqvarna Viking Designer Epic. Vi kommer under dagen prova på de flesta utav 
Designer Epic’s olika tekniker. Vi börjar med att gå igenom Sewing Adwisor. En guide som hjälper dig med bla sömnads-
val.  Hur du med hjälp av filmklippen som finns Sewing Adwisor snabbt guidar dig i hur du t.ex. Syr en krage. Du kommer 
att få prova på hur man syr Appliquesömmar, Paljettsömmar. Hur man arbetar mes Design Shaping. Skapar egna  
applikationer med hjälp av Applkationsfunktionen. Hur man använder sig av Design Positioning. En fantastisk teknik som 
man använder sig utav när man skall ”klicka” ihop två broderier. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Övningar till din Designer Epic 
• Tyg och tråd till projektet 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Designer Epic 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 

 
KURSLEDARE: 
HELENE OSCARSDOTTER 
 
Jag har arbetat på VSM i tretton 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: 
Lördag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
495 KR 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1208 HUSQVARNA VIKING DESIGNER EPIC 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1209 CHRISTMAS GIFT BAG USING   
   SOFTWARE AND A CUTTER 
 
 
OM PROJEKTET: 
Genom Premier+ Extra, en elektronisk skärmaskin och din brodér-
maskin skapar du en snygg och smart ”Julklappspåse”. Fyll den 
med godis och ge den till någon speciell person. I projektet an-
vänder vi nya typsnitt, SuperDesigns och dekorationsmöjligheter-
na som finns i Premier + Extra. OBS! Denna kurs hålls på engelska! 
 
Using Premier + Extra, an Electronic Fabric Cutter and your Embroi-
dery Machine you will create a lovely Christmas gift bag.  Fill it 
with candy and give it so someone special this Christmas.  You will 
use the new fonts, super designs and embellishment options in 
Premier + Extra to create the designs and the fabric cutter to cut 
out the fabric ready for you applique. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Dokumentaion / Documentation 
• Material till påsen / Materials for bag 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Dator med installerat Premier + Ultra eller Extra / Computer loaded with Premier + Ultra or Extra 
• Någon av följande maskiner / One of following Embroidery Machine 
• Husqvarna Viking: Designer Topaz 25 / 40 / 50, Designer Ruby / Ruby Deluxe / Ruby Royale, Diamond / Diamond 
   Deluxe / Diamond Royale, Designer EPIC 
• Pfaff: creative 3.0 / 4.5, creative performance, creative vision, creative sensation / sensation pro / sensation pro II 
 
• Sax / A pair of scissors.  
• Synålar / Sewing needles  
• Knappnålar / Pin needles  
• Sprättare / Seam ripper 
• Måttband / Tape measure 
 
KURSLEDARE: 
JAMIE WARREN 

 
”My name is Jamie Warren, I am originally from Edinburgh, Scotland and I have been wor-
king with sewing machines and embroidery software for over 17 years.  I initially worked 
part time in a sewing machine shop in Edinburgh while I was studying at university, while 
there I became one of the main educators teaching customers how to use their machines 
and also software. After university I worked as a freelance educator of Pfaff in the UK 
whilst also working as a Research Chemist for an additive company.  In 2009 I became the 
education manager / sales educator for Husqvarna Viking in the UK and I worked very 
closely with the embroidery software both in the development of it and also training dea-
lers and end consumers.  I moved to Sweden in October 2013 and I am currently the glo-
bal product manager for accessories for Singer, Husqvarna Viking and Pfaff. 
 
Jamie är en oerhört duktig, och kompetent användare av produkterna. Han har hållit 
både utbildningar och kurser under många års tid och gör det på ett mycket pedago-
giskt sätt. Kursen sker på engelska. 
 

TID: 
Lördag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
1020 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1209 CHRISTMAS GIFT BAG USING SOFTWARE AND A CUTTER 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1211 TÖJBART FÖR HEN / OVERLOCK 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Sy i stretch tyger på symaskin och overlock. 
Enkelt och roligt, när man väl hittar sina 
mönster och färger så har du all möjlighet i 
världen att snabbt sy till dig själv, barnen 
eller mannen i ditt liv! I kursen får du även 
möjlighet att prova på att sy med den nya 
Cover Stitch binder pressarfoten vilket gör 
att plaggen får ett professionellt utseende! 
Vi kommer sy så många olika saker som vi 
hinner. Ett projekt finns tillklippt så vi kommer 
igång, sen tar ni själva med något/några 
stretch tyger så kan du fritt välja vad du vill 
sy mer. Till exempel baby kläder, baby filt 
eller ett linne till dig själv. Finns mönster och 
hjälp att få för att komma igång med era 
egna idéer. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Ett klass kit och instruktion. 
• Sömnad på både overlock och symaskin. 
   Möjlighet att prova på att sy med Cover- 
   stitch Binder  
   (finns i klassrummet att   prova). 
• Mönster och handledning för att sy  
   fler projekt 
• Möjlighet att få göra monogram/designs 
   för plaggen i datamjukvara och broder 
   på era projekt. 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA 
MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I 
KURSLOKALEN): 
• Overlock ( ska vara sömnad med 4  
   trådig overlock) 
• Symaskin som har stretch sömmar 
• Tygsax.  
• Symaskinsnålar och overlock maskin nålar (sk EL-nålar) 
• Tillbehörs asken till overlock (pincett och manual mm) 
• 4 vita overlock trådrullar, samt vit och svart tråd till symaskinen.  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Eget stretch tyg till det som ni vill sy i till baby, barn eller er själva eller er man (”Hen”).  
  (Tråd som matchar för de stretch tyger du tar med dig) 

 
 
KURSLEDARE: 
LENA KANTIS 
 
”Jag har jobbat som uitbildare och produkt specialst för symaskiner i närmare 17 år, båda 
för Husqvarna Viking och Pfaff. Jag har varit runt i hela Världern och hållit i utbildningar bla 
för säljbolag runt om i Vårlden så som USA, Australien, Korea, Japan och Syd Afrika. Jag har  
massor att berätta och berättar gärna små episoder för er! Sist jag höll utbildning i USA var 
det en dam som sa att jag är ”goofy”. Lite skojig! Jag skriver blog för Husqvarna Viking på 
the ”Joy of Sewing blog.” Kom till min klass för lite ”edutainment”! (skoj-och utbilding) 
 

TID: 
Lördag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
895 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1211 TÖJBART FÖR HEN / OVERLOCK 
 

ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER 
WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1212 SY DIG EN SPORT BH 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Du bestämmer storlek i förväg, jag  
klipper till material till en Sport-bh 
Jag kommer gå igenom alla moment 
steg för steg under dagen och tanken 
är att när du går hem  har du sytt dig en 
Sport-bh för att använda vid olika  
aktiviteter. Du kommer även att lära dig 
mycket sömnadsteknik under dagen för 
just underklädessömnad och dess  
material.  
Du bör ha stor sömnadsvana. 
PS. Om du så önskar kan du sy den 
framknäppt, vilket du nämner vid  
anmälan av kursen samt din storlek . 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• 1 mönster 
• material till en BH  
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Stor tygsax 
• Liten tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Penna 
 
KURSLEDARE: 
LISA GUSTAVSSON 

 
Jag gick några helgkurser och sedan dess har det varit mycket experimenterande och test-
ande. 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 helg-
kurser. Det mesta handlar om underklädessömnad men jag har även kurser i klädsömnad 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 i november 
2016 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: 
Lördag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
1.050 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1212 SY DIG EN SPORT BH 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1213 BULLS EYE - EN SNURRIG KURS! 
 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi kommer att göra en löpare i denna 
spännande teknik fast utan applikationer 
eller isatta sömmar. Blocken ger ett lite 
rufsigt intryck som kommer att förstärkas 
med tiden. Vi kommer också att gå ige-
nom olika layoutalternativ och hur man 
gör ekokviltning och mer modern kviltning.  
Kursen lämpar sig både för nybörjare och 
mer erfarna kviltare! 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Allt material som behövs för att göra 
löparen på bilden, färgschemat kan  
variera något storlek ca 35x130cm 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA 
MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax. 
• Synålar 
• Knappnålar 
• Sprättare 
• Måttband 
• Om du har en öppen applikationsfot är 
det bra, annars går det bra ändå 
 

 
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 nyfiken-
heten 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: 
Lördag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
925 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1213 BULLS EYE - EN SNURRIG KURS! 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1215 NU ÄR DET JUL IGEN! 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
På denna kursen så gör vi juldekorationer. 
Vi broderar bl.a. julkort,fristående juldekorationer som 
du kan fästa på dina julgranskulor. 
Placeringskort, julstövel att hänga i granen m.m. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg 
• Brodértråd  
• Mellanlägg 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL  
DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Sy och brodérmaskin med brodérbågar 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
 
 
KURSLEDARE: 
PETRA VENDEL 

 
Jag heter Petra Vendel och jag  
arbetar på VSM sedan 3 år  
tillbaka. Jag tycker mycket om 
att sy och brodera på våra  
fantastiska sy- och brodér-
maskiner. Att tänka lite utanför 
ramarna gör jag ständigt :  
Kan man brodera på detta  
materialet ? Vad händer om jag 
……  Spännande och roligt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
TID: 
Lördag 09:00-17:30 
 
 
PRIS: 
595 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1215 NU ÄR DET JUL IGEN! 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1217 MÅLA MED SYMASKIN OCH  
  CHIFFONG 

 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi syr en bild ca 13x18 cm. Bilden sys med stoppfoten. Vi syr på  
handfärgat tyg och bygger upp motivet ned tunna japanska chiffong-
er. Chiffongerna är oerhört tunna, då kan man på ett enkelt sätt få skift-
ningar i bilden. Med den här tekniken kommer bilden upp på samma 
nivå som en olja eller en akvarell. Bilderna ser avancerade ut men  
tekniken är enkel och på en dag har man lärt sig hur man gör så att 
man sedan kan gå vidare på egen hand. Vi kommer att avsluta med 
en enkel montering så att man får en färdig bild med sig hem. 
Vi kommer också att gå igenom mera avancerade monteringar, jag 
har med mig ett tiotal olika monteringar. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Materialpaket – åtta olika motiv att välja mellan 
• All övertråd som behövs till bilden 
• Enkel passepartout 
• Extra chiffonger 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin med STOPPFOT   
• Sax större 
• Knappnålar  
• Svart och vit tråd till undertråd (bomull- eller syntet) 
• Vit tråd 
 

 
KURSLEDARE: 
SUSAN DAHLBERG 
 
Jag är artquilter och har sytt bilder i 30 år. 
Jag har utvecklat en egen teknik där jag syr 
bilderna på handfärgat tyg och bygger upp 
motivet med japanska chiffonger och fäster 
allt-sammans med stoppfoten. I över 25 år 
har jag haft kurser i Sverige, Norge och Hol-
land. 2013 var jag inbjuden som utställare till 
St. Maine-aux-Mines i Frankrike under  
European Patchwork Meeting 2015 blev jag 
uttagen som utställare i International Quilt 
Association i Houston, Texas. 

 
 
TID: 
Lördag 9.00–17.30 
 
PRIS: 
950 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1217 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 2016” 



1218 SY EN STOCKHOLM BAG 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi syr gemensamt efter mitt Stockholm Bag mönster 
en rejäl och snygg väska, med stort ytterfack, drag-
kedjeficka på baksidan, och flera innerfickor. Den 
passar perfekt som handbagage när du flyger eller 
för en dag på stan när du behöver kunna ha plats 
för både en extra tröja och din laptop. Blir ~30 x 45 
cm stor. 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg till väskan. 
• Mönster att ta med hem så du kan sy fler. 
• Alla mellanlägg som behövs. 
• Dragkedjor. 
• Väskfötter. 
• Magnetlås. 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL 
DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Rullkniv & linjal 24x6” eller 60x15cm (skärmattor tar 
kursledaren med) 
• Övermatare 
• Textillim (som Gutermann HT2) 
• Tråd. 
 
• Om du vill ta med eget tyg för att få en väska som passar dig, tag med 1 meter tyg till utsida (det svarta på bil-
den), det kan vara bomull av quiltkvalitet, fuskskinn (ej för tjockt) mocka, linne etc. 70 cm bomullstyg av quiltkvalitet 
till foder, 70 cm bomullstyg av quiltkvalitet till dekortyg (det grön-turkosa som syns i fickan på bilden). 
 

 
 
KURSLEDARE: 
MARIA WALLIN 
 
Glad och energisk dalkulla som sedan 10 år tillbaka är bosatt på Malta. Väsksömnad och 
quiltning är min stora passion i livet och jag har från att jag sydde min första quilt designat 
mina egna mönster. Jag säljer nu mina egendesignade mönster på nätet och i butik och 
jag bara älskar att dela med mig av mina kunskaper! 
 
 
 
 

 
TID: 
Lördag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
1.800 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1218 SY EN STOCKHOLM BAG 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1219 MÅLA MED SYMASKIN 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Välkommen på textilkonstkurs. Det kommer att bli en 
inspirerande dag där fantasin får flöda fritt i en härlig 
process. Vi syr en föreställande/abstrakt tavla med dina 
favoritfärg eller passar till en speciell plats. Inga direkta 
förkunskaper krävs, förutom att du kan hantera din sy-
maskin. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Bottentyg av svart ull som vi kommer att sy på. 
• Dekorationssytråd 
• Tyger av olika kvalité och färger, linne/sammet/siden 
   tyll/blanka tyger mm. 
• Vlisofix ca 40 cm.  
• Olika dekorationsband, spetsar mm 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL 
DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Symaskinsnålar strl 80 – flera stycken 
• Sytråd många olika färger för det går åt mycket!  
• Motivval - välj och ta med ett ett foto på en blomma/blad/båt/hav  eller annat du vill sy. 
• Måttband 
 

 
 
KURSLEDARE: 
SOFIE ERES 
 
Intresset att måla, rita och vara kreativ har alltid funnits i mitt liv. 
Jag har en gedigen textilutbildning och arbetar i dag som estetlärare på deltid. 
Började sy med textila bilder på symaskin för tio år sedan. 
 
 

 
 
TID: 
Lördag 09:00–17:30 
 
 
PRIS: 
1.300 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1219 MÅLA MED SYMASKIN 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1220 KLÄNNINGSSMIDE - FRIDA 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Föreställ dig att du skapar din egen klänning! 
 
Upplev en originell workshop och kursdag. Här skapar du tillsammans 
med oss, Barbro och Eva, din egen favoritklänning. Med Evas 20-åriga 
erfarenhet från Italienska mode-industrin och Barbros 25 år av form- 
textil och design tryggar vi för en rolig och spännande dag med ett 
lyckat resultat. Att göra något åt sig själv kan ibland vara helt magiskt. 
Att sy sig en klänning på en dag är magi. Du provar modellen och vi 
hjälper dig att få ett mönster som passar just Dig och dina mått. Under 
vår handledning ger vi dig en ny metod för tillskärning, förberedelse 
och sömnad. 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• vitt linnetyg till en klänning 
• personligt klänningsmönster  
• sömnadsbeskrivning 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Overlock 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Vit tråd och overlockstråd (bomull om man vill färga  
klänningen efteråt) 
 
KURSLEDARE: 

 
BARBRO FÄGERBLAD 
 
Inredningsarkitekt med lång erfarenhet av färg form 
textil. Hotell m design/konst inriktning, vår Gård i 
Saltsjöbaden, ambassad/recidenslägenheter  
Amman/Leningrad, representationsherrgårdar för internationella företag, Liljevalchs Konsthall, specialritade  
möbler/utvecklat ett referenskartotek med mörka & ljusa träslag för arkitektkontor, kvinnohuset - Bomässan  
i Örebro, utbildad på Konstfackskolan Möbler/Inredning i Stockholm. Tillskärarakademin - Stockholm. 
 
 
 
EVA KARLSSON 
 
Lärare på TillskärarAkademin, Stockholm, designer m 20 års erfarenhet från den italienska  
modebranschen, Kulturverkstaden Teda Art Project, Samarbete  m designer Ernesto Esposito, Lärare i Mönster-
konstruktion, Designschool Tari Formazione, Siri de Mantreè egen produktion för Italien, Eva Karlsson egen  
produktion för Italien, Utbildad på Ester Moseson konfektionsteknik, Beckmans designskola Stockholm. 
 

TID: 
Lördag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
2.300 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1220 KLÄNNINGSSMIDE - FRIDA 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1221 SY EN COOL LAPPKJOL AV GAMLA    
 SKJORTOR 

 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi återbrukar gamla skjortor och syr om dem till en 
cool lappkjol, en blandning av två utmaningar 
som jag genomförde i ”Hela Sverige Syr”.  
Vi utnyttjar skjortornas olika detaljer i konstruktion-
en. Tillskärningsmönster hjälper jag dig att rita själv 
efter dina egna mått. Lång eller kort bestämmer 
du själv. Passar för alla; såväl nybörjare som mer 
erfarna sömmare. Har du nån gammal favorit-
skjorta som blivit sliten, för liten eller för stor; ta med 
den och ge den ett nytt liv.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Massor av olika skjortor 
• Tråd 
• Mönsterpapper 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL 
DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Knapphålspressarfot 
• penna 
 

 
KURSLEDARE: 
JENNY FRITZSON SJÖÖ 
 
Jag är en 45-årig fyrbarnsmamma, slöjdlärare och nybliven hästägare som är näst intill 
maniskt kreativ. Vid sidan av mitt jobb som lärare i trä, metall och textilslöjd driver jag ett 
eget företag; Öja Form, där jag sysslar med konsthantverk och design i såväl textil som trä, 
metall och keramik. 2014 var jag en av deltagarna i TV- programmet ”Hela Sverige Syr”, 
där jag gick till final och korades till Sverigs näst bästa hemmaskräddare! Det var en fan-
tastisk upplevelse som har lett till flera roliga uppdrag och spännande projekt. Det här är 
en av dem! Jag ser fram emot att få träffa dig och dela med mig av kunskap, inspiration, 
tips och ideer. 
 

 
TID: 
Lördag 09:00-17:30 
 
 
PRIS: 
1600 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1221 SY EN COOL LAPPKJOL AV GAMLA SKJORTOR 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1103 SMART KLÄDSÖMNAD BLUS 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
I kursen ”Smart klädsömnad BLUS” lär du dig 
smarta, effektiva arbetssätt för klädsömnad.  
Kursen passar både dig som är nybörjare eller har 
sytt och vill komma igång igen med din sömnad. 
Jag kommer bl.a. gå igenom: kropps-/
plaggmått, sömsmåner, mönsterutläggning, 
nåla/markera effektivt, olika sömmar och knapp/
knapphål. Vi syr ett provplagg av en topp i mini-
format för att få in momenten praktiskt.  
Tanken är att du ska få en grundkurs för effektiv 
sömnad så dina framtida plagg blir både proffsi-
ga och välsydda. Observera att du inte kommer 
sy ett plagg i full skala, utan meningen är att du 
efter kursen ska ha större kunskap om mönster, 
tillklippning och smart sömnad så du enklare 
kommer vidare när du syr hemma.  
  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg för provsömnad 
• Mönsterpapper 
• Tråd 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin med raksöm, sicksack  
• Sax till tyg och papper 
• ev. symaskinsnålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Markeringspenna att markera med på tyget eller skräddarkrita om du har 
• Pfifficus eller liknande liten linjal att rita sömnsmån med 
• Linjal 30cm lång 

 
KURSLEDARE: 
ANNETTE PHILIP  
 
Mitt namn är Annette Philip. Jag gillar att sy lätt, smidigt och samtidigt ska det färdiga  
plagget vara proffsigt, ”skräddat” och snyggt. Sedan 15 år tillbaka driver jag Freja  
Skapargård och Annette Philip Design som producerar läromedel, sömnadsmönster och 
håller fortbildningar för textillärare över hela Sverige. Att arbeta med händerna och skapa 
egna alster är fantastiskt tycker jag. På kurser eller i min studio ser jag glädjen i att skapa 
kläder som sitter snyggt och skönt för alla olika former. Att konstruera och gradera mönster 
till mina plagg är något jag verkligen brinner. Jag ser fram emot att träffas på kursen.  
Välkommen! 

 
 
TID: 
Lördag  09:00–12:30 
 
 
PRIS: 
595 KR INKL. KOMPLETT MATERIALSATS 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1103 SMART KLÄDSÖMNAD BLUS 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1114 TIPS OCH TRIX FÖR SÖMNAD MED   
  OVERLOCK 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Här kommer du att få tips och trix om 
hur du kan utnyttja din overlock på bäs-
ta sätt. Vi kommer att gå igenom  
några olika nyttosömmar och hur du 
bäst använder dem. Vi kommer att titta 
närmare på några dekorativa sömmar 
som  tex rullfåll och prova på sömmarna 
i några miniprojekt som du sedan kan 
ha nytta av och använda i din egen 
sömnad. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tygkit (Bilderna är inspirations 
   material och det kommer inte 
   att vara samma som vid  
   kurs-tillfället) 
• Band 
• Dekorationstråd 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA 
MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ 
I KURSLOKALEN): 
• Någon av följande Overlockmaskiner: 
Husqvarna Viking S25 / S21 / S15  Pfaff coverlock 4.0 / 3.0 / hobbylock 2.5 / 2.0, Singer overlock (nyare modeller)  
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• 4 st overlocktrådrullar  
• Pincett 

 
 
KURSLEDARE: 
MIRIAM AXELSSON 
 
Jag heter Miriam Axelsson och har klädsömnad som stort intresse och har sytt i hela mitt liv. 
 
 
 

TID: 
Lördag 09:00-12:30 
 
PRIS: 
450 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1114 TIPS OCH TRIX FÖR SÖMNAD MED OVERLOCK 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



1116 TRIKÅSÖMNAD 
 
 
 

OM PROJEKTET: 
På denna kursen får ni lära er att sy i trikå. Att sy i trikå är roligt och lätt och med få sömmar blir det bra resultat. Det 
finns vissa knep och trix som underlättar och dessa får ni lära er på denna kurs. Vi kommer att sy ett par leggings 
efter era egna mått och med personliga detaljer. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Mönsterpapper 
• Trikåtyg till ett par leggings, material att dekorera och ”pimpa” dem med. 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin (overlock om man har, men vi utgår ifrån sömmarna på en vanlig symaskin) 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Tvillingnål 
• Lång linjal 
• Penna 
• Papperssax   
• Tråd 

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

 
TID: 
Lördag 09:00-12:30 
 
PRIS: 
750 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
1116 TRIKÅSÖMNAD 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



2103 SMART KLÄDSÖMNAD BLUS 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
I kursen ”Smart klädsömnad BLUS” lär du dig 
smarta, effektiva arbetssätt för klädsömnad.  
Kursen passar både dig som är nybörjare eller har 
sytt och vill komma igång igen med din sömnad. 
Jag kommer bl.a. gå igenom: kropps-/
plaggmått, sömsmåner, mönsterutläggning, 
nåla/markera effektivt, olika sömmar och knapp/
knapphål. Vi syr ett provplagg av en topp i mini-
format för att få in momenten praktiskt.  
Tanken är att du ska få en grundkurs för effektiv 
sömnad så dina framtida plagg blir både proffsi-
ga och välsydda. Observera att du inte kommer 
sy ett plagg i full skala, utan meningen är att du 
efter kursen ska ha större kunskap om mönster, 
tillklippning och smart sömnad så du enklare 
kommer vidare när du syr hemma.  
  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg för provsömnad 
• Mönsterpapper 
• Tråd 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin med raksöm, sicksack  
• Sax till tyg och papper 
• ev. symaskinsnålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Markeringspenna att markera med på tyget eller skräddarkrita om du har 
• Pfifficus eller liknande liten linjal att rita sömnsmån med 
• Linjal 30cm lång 

 
KURSLEDARE: 
ANNETTE PHILIP  
 
Mitt namn är Annette Philip. Jag gillar att sy lätt, smidigt och samtidigt ska det färdiga  
plagget vara proffsigt, ”skräddat” och snyggt. Sedan 15 år tillbaka driver jag Freja  
Skapargård och Annette Philip Design som producerar läromedel, sömnadsmönster och 
håller fortbildningar för textillärare över hela Sverige. Att arbeta med händerna och skapa 
egna alster är fantastiskt tycker jag. På kurser eller i min studio ser jag glädjen i att skapa 
kläder som sitter snyggt och skönt för alla olika former. Att konstruera och gradera mönster 
till mina plagg är något jag verkligen brinner. Jag ser fram emot att träffas på kursen.  
Välkommen! 

 
 
TID: 
Lördag  14:00–17:30 
 
 
PRIS: 
595 KR INKL. KOMPLETT MATERIALSATS 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
2103 SMART KLÄDSÖMNAD BLUS 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



2114 TIPS OCH TRIX FÖR SÖMNAD MED 
  OVERLOCK - FORTSÄTTNING 

  
OM PROJEKTET: 
Kursen är för dig som har sytt på din over-
lock ett tag, men som vill lära dig mer. Här 
kommer du att få tips och trix om hur du 
ytterligare kan utnyttja din overlock. Vi 
kommer att gå igenom några olika nytto-
sömmar och hur du bäst använder dem. 
Vi kommer att titta närmare på några 
dekorativa  
sömmar som  tex rullfåll och prova på 
sömmarna i några miniprojekt som du 
sedan kan ha nytta av och använda i din 
egen sömnad. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tygkit (Bilderna är inspirations-  
   material och det kommer inte att 
   vara samma som vid kurstillfället) 
• Band 
• Dekorationstråd 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA 
MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I 
KURSLOKALEN): 
• Någon av följande Overlockmaskiner:  
   Husqvarna Viking S25 / S21 / S15, Pfaff coverlock 4.0 / 3.0 / hobbylock 2.5 / 2.0, Singer overlock (nyare modeller)  
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• 4 st overlocktrådrullar  
• Pincett 

 
 
KURSLEDARE: 
MIRIAM AXELSSON 
 
Jag heter Miriam Axelsson och har klädsömnad som stort intresse och har sytt i hela mitt liv. 
 
 
 

 
 
TID: 
Lördag 14:00-17:30 
 
PRIS: 
450 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
2114 TIPS OCH TRIX FÖR SÖMNAD MED OVERLOCK - FORTSÄTTNING 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



2116 DETALJSÖMNAD 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
I denna kurs får ni lära er detaljsömnad.  
Vi börjar med att sy i en dold/osynlig blixtlås och 
går därefter vidare med jeansblixtlås, sidficka, 
passpoalficka mm. Kan man dessa sömnads-
moment så kan man lätt göra fina detaljer på 
sina plagg. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Blixtlås 
• Tyg 
• Vliseline 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Pressarfot för dold/osynlig blixtlås. OBS! Viktigt! Denna pressarfot ingår inte som ordinarie tillbehör till din symaskin! 
• 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: 
Lördag 14:00-17:30 
 
 
PRIS: 
550 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
2116 DETALJSÖMNAD 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3204 OVERLOCK FÖR NYBÖRJARE 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
I denna kurs går vi igenom grunderna med 
overlock. Vad är sömmarna bra till och hur 
trär vi om till dem. Efter kursen kommer du 
att ha ett kompendium med de olika  
sömmarna utsydda.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg 
• Material till kompendie    
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA 
MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Overlock 
• 4st rullar med overlockstråd i valfri färg,  
   ej vit. 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Instruktionsbok    
 

 
 
KURSLEDARE: 
CARINA THAVELIN  
 
Carina är utbildad skräddare och har sytt så länge hon kan minnas. Sedan 2003  
har hon arbetat på VSM Group, med allt från produktutveckling, marknadsföring  
och försäljning. På fritiden blir det mycket sömnad och helst syr hon klänningar i  
alla former och varianter. 
 
 

 
 
TID: 
Söndag 09:00–17:30 
 
 
 
PRIS: 
895 KR INKL. MATERIAL 
 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3204 OVERLOCK FÖR NYBÖRJARE 
 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3205 TILLBEHÖRSVÄSKA 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Detta är den bästa väskan som vi har sytt.  
Jätterolig att sy och mycket lättare än vad man tror. Smidig liten väska med fack, både med och utan blixtlås. En tillbe-
hörsväska  
som rymmer mycket. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg (obs ej tyget som är på bilden) 
• Mellanlägg 
• Blixtlås 
• Tråd  
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL  
DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Linjal 
• Märkpenna 
• Pressarfot till blixtlås 
• OBS! Medtag även mönster ”Bionic Gear” av  
   Rip Stitcher som du köper och laddar ner 
   genom denna länk: 
http://www.craftsy.com/pattern/sewing/accessory/winner-bionic-gear-bag-notions-tote/93596 
 
 
 
 
KURSLEDARE: 
 
CHRISTINA HEDLUND  

Jag har alltid tyckt om att 
skapa och för några år sen 
väcktes ett stort intresse för 
maskinbroderi. Det resultera-
de i att jag slutade som frisör, 
öppnade en tygaffär och har 
kurser i lapp-teknik. Jag arbe-
tar också på Husqvarna  
symaskiner i Borås och känner 
mig så privilegierad att få 
jobba med min hobby. 

 
ELINORE WIKLUND 
Jag heter Elinore Wiklund är dotter till Christina Hedlund. 
Jag har alltid pysslat mycket med mamma och min  
dotter Nova. Nu är det sömnad som gäller! 
 
TID: 
Söndag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
800 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3205 TILLBEHÖRSVÄSKA 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3208 TEKNIKER I HUSQVARNA VIKING  
   DESIGNER DIAMOND 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi går igenom funktioner och finesser i era sy- och brodérmaskiner: 
Följande modeller passar: Designer Diamond, 
Designer Diamond DeLuxe, Designer Diamond 
Royale, Designer Ruby, Designer Ruby DeLuxe 
eller Designer Ruby Royale, 
        
Du lär dig olika funktioner som finns i respektive 
maskin, 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 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL 
DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Någon av ovanstående sy- och brodérmaskin 
• Tygsax  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
 

 
KURSLEDARE: 
HELENE OSCARSDOTTER 
 
Jag har arbetat på VSM i tretton år som marknadskommunikatör/sales på det svenska säljbola-
get. 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 gär-
na ute i trädgården och pysslar. Mitt huvud är alltid fullt av idéer både inom sömnad och träd-
gårdsprojekt. 
 

 
 
 
 
 
TID: 
Söndag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
495 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3208 TEKNIKER I HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3209 CHRISTMAS GIFT BAG USING   
   SOFTWARE AND A CUTTER 
 
 
OM PROJEKTET: 
Genom Premier+ Extra, en elektronisk skärmaskin och din brodér-
maskin skapar du en snygg och smart ”Julklappspåse”. Fyll den 
med godis och ge den till någon speciell person. I projektet an-
vänder vi nya typsnitt, SuperDesigns och dekorationsmöjligheter-
na som finns i Premier + Extra. OBS! Denna kurs hålls på engelska! 
 
Using Premier + Extra, an Electronic Fabric Cutter and your Embroi-
dery Machine you will create a lovely Christmas gift bag.  Fill it 
with candy and give it so someone special this Christmas.  You will 
use the new fonts, super designs and embellishment options in 
Premier + Extra to create the designs and the fabric cutter to cut 
out the fabric ready for you applique. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Dokumentaion / Documentation 
• Material till påsen / Materials for bag 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Dator med installerat Premier + Ultra eller Extra / Computer loaded with Premier + Ultra or Extra 
• Någon av följande maskiner / One of following Embroidery Machine 
• Husqvarna Viking: Designer Topaz 25 / 40 / 50, Designer Ruby / Ruby Deluxe / Ruby Royale, Diamond / Diamond 
   Deluxe / Diamond Royale, Designer EPIC 
• Pfaff: creative 3.0 / 4.5, creative performance, creative vision, creative sensation / sensation pro / sensation pro II 
 
• Sax / A pair of scissors.  
• Synålar / Sewing needles  
• Knappnålar / Pin needles  
• Sprättare / Seam ripper 
• Måttband / Tape measure 
 
KURSLEDARE: 
JAMIE WARREN 

 
”My name is Jamie Warren, I am originally from Edinburgh, Scotland and I have been wor-
king with sewing machines and embroidery software for over 17 years.  I initially worked 
part time in a sewing machine shop in Edinburgh while I was studying at university, while 
there I became one of the main educators teaching customers how to use their machines 
and also software. After university I worked as a freelance educator of Pfaff in the UK 
whilst also working as a Research Chemist for an additive company.  In 2009 I became the 
education manager / sales educator for Husqvarna Viking in the UK and I worked very 
closely with the embroidery software both in the development of it and also training dea-
lers and end consumers.  I moved to Sweden in October 2013 and I am currently the glo-
bal product manager for accessories for Singer, Husqvarna Viking and Pfaff. 
 
Jamie är en oerhört duktig, och kompetent användare av produkterna. Han har hållit 
både utbildningar och kurser under många års tid och gör det på ett mycket pedago-
giskt sätt. Kursen sker på engelska. 
 

TID: 
Söndag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
1020 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3209 CHRISTMAS GIFT BAG USING SOFTWARE AND A CUTTER 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3211 TÖJBART FÖR HEN / OVERLOCK 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Sy i stretch tyger på symaskin och overlock. 
Enkelt och roligt, när man väl hittar sina 
mönster och färger så har du all möjlighet i 
världen att snabbt sy till dig själv, barnen 
eller mannen i ditt liv! I kursen får du även 
möjlighet att prova på att sy med den nya 
Cover Stitch binder pressarfoten vilket gör 
att plaggen får ett professionellt utseende! 
Vi kommer sy så många olika saker som vi 
hinner. Ett projekt finns tillklippt så vi kommer 
igång, sen tar ni själva med något/några 
stretch tyger så kan du fritt välja vad du vill 
sy mer. Till exempel baby kläder, baby filt 
eller ett linne till dig själv. Finns mönster och 
hjälp att få för att komma igång med era 
egna idéer. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Ett klass kit och instruktion. 
• Sömnad på både overlock och symaskin. 
   Möjlighet att prova på att sy med Cover- 
   stitch Binder  
   (finns i klassrummet att   prova). 
• Mönster och handledning för att sy  
   fler projekt 
• Möjlighet att få göra monogram/designs 
   för plaggen i datamjukvara och broder 
   på era projekt. 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA 
MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I 
KURSLOKALEN): 
• Overlock ( ska vara sömnad med 4  
   trådig overlock) 
• Symaskin som har stretch sömmar 
• Tygsax.  
• Symaskinsnålar och overlock maskin nålar (sk EL-nålar) 
• Tillbehörs asken till overlock (pincett och manual mm) 
• 4 vita overlock trådrullar, samt vit och svart tråd till symaskinen.  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Eget stretch tyg till det som ni vill sy i till baby, barn eller er själva eller er man (”Hen”).  
  (Tråd som matchar för de stretch tyger du tar med dig) 

 
 
KURSLEDARE: 
LENA KANTIS 
 
”Jag har jobbat som uitbildare och produkt specialst för symaskiner i närmare 17 år, båda 
för Husqvarna Viking och Pfaff. Jag har varit runt i hela Världern och hållit i utbildningar bla 
för säljbolag runt om i Vårlden så som USA, Australien, Korea, Japan och Syd Afrika. Jag har  
massor att berätta och berättar gärna små episoder för er! Sist jag höll utbildning i USA var 
det en dam som sa att jag är ”goofy”. Lite skojig! Jag skriver blog för Husqvarna Viking på 
the ”Joy of Sewing blog.” Kom till min klass för lite ”edutainment”! (skoj-och utbilding) 
 

TID: 
Söndag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
895 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3211 TÖJBART FÖR HEN / OVERLOCK 
 

ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER 
WWW.SINGER.SE 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3212 SY DIG EN FIN UNDERKLÄNNING 
 
OM PROJEKTET: 
Det är alltid bra att ha en fin underklänning, vilken gör att plaggen utanför faller så mycket bättre.  
Under kursdagen kommer du att välja storlek och rita mönstret för din underklänning. Sen väljer du  
ett av de tyg, spetsar jag har med mig. Klipper och syr. Du får erfarenhet av att sy i dessa ”halkiga, mjuka tyger”.  
Idéer om hur du kan dekorera med spets, tyll osv. 

MATERIAL SOM INGÅR: 
• 1 mönster och material till en underklänning ingår i kursavgiften 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin • Stor tygsax • Liten tygsax • Pappersax • Mönsterpapper • Synålar  
• Knappnålar • Sprättare • Måttband • Penna 
 
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 underklädes-
sömnad. 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 trikå-
sömnad. 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 i november 2016 i Jönköping. Jag vill gärna få möjlighet att delge dig av min kunskap i under-
klädes-samt trikåsömnad. Det är en spännande värld, som  väntar dig. Hjärtligt Välkommen till ännu en underbar och 
spännande SYHELG i Jönköping  
 
TID: 
Söndag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
1.050 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3212 SY DIG EN FIN UNDERKLÄNNING 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3213 SKAPA MED LÖDPENNA OCH TYG 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Att löda i tyg, eller fusing som det också kallas.. visst är det konstigt, men kul! Och lätt! Och snyggt!! Dessutom använd-
bart! På denna kurs får du lära dig hur man gör tavlor, broscher smycken mm. På förmiddagen gör vi prover och på  
eftermiddagen monterar vi. vi kommer att göra en tavla, en aftonväska och brosch tillsammans. Allt material ingår, även 
ramen! 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Allt material för att göra en 
brosch, tavla och aftonväska 
ingår i materialsatsen 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA 
ATT TA MED TILL DENNA 
KURS (FINNS EJ I KURSLO-
KALEN): 
• 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: 
Söndag 09:00-17:30 
 
 
PRIS: 
950 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3213 SKAPA MED LÖDPENNA OCH TYG 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3217 MÅLA MED SYMASKIN OCH  
  CHIFFONG 

 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi syr en bild ca 13x18 cm. Bilden sys med stoppfoten. Vi syr på  
handfärgat tyg och bygger upp motivet ned tunna japanska chiffong-
er. Chiffongerna är oerhört tunna, då kan man på ett enkelt sätt få skift-
ningar i bilden. Med den här tekniken kommer bilden upp på samma 
nivå som en olja eller en akvarell. Bilderna ser avancerade ut men  
tekniken är enkel och på en dag har man lärt sig hur man gör så att 
man sedan kan gå vidare på egen hand. Vi kommer att avsluta med 
en enkel montering så att man får en färdig bild med sig hem. 
Vi kommer också att gå igenom mera avancerade monteringar, jag 
har med mig ett tiotal olika monteringar. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Materialpaket – åtta olika motiv att välja mellan 
• All övertråd som behövs till bilden 
• Enkel passepartout 
• Extra chiffonger 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin med STOPPFOT   
• Sax större 
• Knappnålar  
• Svart och vit tråd till undertråd (bomull- eller syntet) 
• Vit tråd 
 

 
KURSLEDARE: 
SUSAN DAHLBERG 
 
Jag är artquilter och har sytt bilder i 30 år. 
Jag har utvecklat en egen teknik där jag syr 
bilderna på handfärgat tyg och bygger upp 
motivet med japanska chiffonger och fäster 
allt-sammans med stoppfoten. I över 25 år 
har jag haft kurser i Sverige, Norge och Hol-
land. 2013 var jag inbjuden som utställare till 
St. Maine-aux-Mines i Frankrike under  
European Patchwork Meeting 2015 blev jag 
uttagen som utställare i International Quilt 
Association i Houston, Texas. 

 
 
TID: 
Söndag 09.00–17.30 
 
PRIS: 
950 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3217 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 2016” 



3218 SY EN BRING THE BASICS BAG 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Vi syr en liten väska/plånbok 
med plats för mobiltelefon, 
kreditkort, sedlar, mynt och 
nycklar - det vill säga, bara 
precis det du behöver för att 
kunna lämna huset. Gör din 
Bring the Basics Bag till en plån-
bok/clutch, en handledsväska, 
eller en axelväska.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg till väskan. Jag kommer 
ta med ett antal olika tygkom-
binationer att välja på så för-
hoppningsvis ska det finnas 
något som passar alla. 
• Mönster att ta med hem så 
du kan sy fler. 
• Alla mellanlägg. 
• Dragkedja. 
• D-ringar, Karbinhakar, Tryck-
knapp, Resår. 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA 
ATT TA MED TILL DENNA 
KURS (FINNS EJ I KURS-
LOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Övermatare 
• Rullkniv & linjal 24x6” eller 60x15cm (skärmattor tar kursledaren med) 
• Tyg ingår, men vill du ta med eget tyg så går det givetvis bra! Tag i så fall med 2 matchande Fat Quarters 
(45x55cm tyg) av bomull i quiltkvalitet, samt en matchande remsa på 5x40cm till axelrem om sådan önskas. 

 
 
KURSLEDARE: 
MARIA WALLIN 
 
Glad och energisk dalkulla som sedan 10 år tillbaka är bosatt på Malta. Väsksömnad och quilt-
ning är min stora passion i livet och jag har från att jag sydde min första quilt designat mina egna 
mönster. Jag säljer nu mina egendesignade mönster på nätet och i butik och jag bara älskar att 
dela med mig av mina kunskaper! 
 
 

TID: 
Söndag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
1200 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3218 SY EN BRING THE BASICS BAG 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3219 MÅLA MED SYMASKIN 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Välkommen på textilkonstkurs. Det kommer att bli en 
inspirerande dag där fantasin får flöda fritt i en härlig 
process. Vi syr en föreställande/abstrakt tavla med dina 
favoritfärg eller passar till en speciell plats. Inga direkta 
förkunskaper krävs, förutom att du kan hantera din sy-
maskin. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Bottentyg av svart ull som vi kommer att sy på. 
• Dekorationssytråd 
• Tyger av olika kvalité och färger, linne/sammet/siden 
   tyll/blanka tyger mm. 
• Vlisofix ca 40 cm.  
• Olika dekorationsband, spetsar mm 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL 
DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Symaskinsnålar strl 80 – flera stycken 
• Sytråd många olika färger för det går åt mycket!  
• Motivval - välj och ta med ett ett foto på en blomma/blad/båt/hav  eller annat du vill sy. 
• Måttband 
 

 
 
KURSLEDARE: 
SOFIE ERES 
 
Intresset att måla, rita och vara kreativ har alltid funnits i mitt liv. 
Jag har en gedigen textilutbildning och arbetar i dag som estetlärare på deltid. 
Började sy med textila bilder på symaskin för tio år sedan. 
 
 
 

 
TID: 
Söndag 09:00–17:30 
 
 
PRIS: 
1.300 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3219 MÅLA MED SYMASKIN 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3220 KLÄNNINGSSMIDE - EBBA 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Föreställ dig att du skapar din egen klänning! 
 
Upplev en originell workshop och kursdag. 
Här skapar du tillsammans med oss, Barbro och Eva, din egen favorit-
klänning. Med Evas 20-åriga erfarenhet från Italienska mode-industrin 
och Barbros 25 år av form- textil och design tryggar vi för en rolig och 
spännande dag med ett lyckat resultat. Att göra något åt sig själv 
kan ibland vara helt magiskt. Att sy sig en klänning på en dag är 
magi. Du provar modellen och vi hjälper dig att få ett mönster som 
passar just Dig och dina mått. Under vår handledning ger vi dig en ny 
metod för tillskärning, förberedelse och sömnad. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• vitt linnetyg till en klänning 
• personligt klänningsmönster  
• sömnadsbeskrivning 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin och overlock 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Vit tråd och overlockstråd  
   (bomull om man vill färga klänningen efteråt) 
 
 
KURSLEDARE: 

BARBRO FÄGERBLAD 
Inredningsarkitekt med lång erfarenhet av färg 
form textil. Hotell m design/konst inriktning, vår 
Gård i Saltsjöbaden, ambassad/recidens-
lägenheter Amman/Leningrad, representations-
herrgårdar för internationella företag, Liljevalchs 
Konsthall, specialritade  möbler/utvecklat ett  
referenskartotek med mörka & ljusa träslag för 
arkitektkontor, kvinnohuset - Bomässan i Örebro, 
utbildad på Konstfackskolan Möbler/Inredning i 

                                   Stockholm. Tillskärarakademin - Stockholm. 
 
EVA KARLSSON 
Lärare på TillskärarAkademin,Stockholm, designer 
m 20 års erfarenhet från den italienska mode-
branschen, Kulturverkstaden Teda Art Project, 
Samarbete  m designer Ernesto Esposito,  
Lärare i Mönsterkonstruktion, Designschool Tari Formazione, Siri de Mantreè egen produktion för 
Italien, Eva Karlsson egen produktion för Italien, Utbildad på Ester Moseson konfektionsteknik, 
Beckmans designskola Stockholm. 
 

TID: 
Söndag 09:00-17:30 
 
PRIS: 
2.300 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3220 KLÄNNINGSSMIDE—EBBA 

 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER 
WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3221 SY OM DINA GAMLA FAVORITJEANS 
  TILL EN SNYGG JEANSKJOL 

 
 
 
OM PROJEKTET: 
Har dina favoritjeans spruckit eller blivit för slitna på knäna? Har de blivit Liiite för små eller stora? Har de fått en fläck 
som inte går att få bort? Misströsta icke! På den här kursen visar jag dig hur du utnyttjar byxornas delar för att ge 
dem liv igen i ny skepnad. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tråd 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED 
TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Jeans 
 
 

KURSLEDARE: 
JENNY FRITZSON SJÖÖ 
 
Jag är en 45-årig fyr-
barnsmamma, slöjd-
lärare och nybliven 
hästägare som är näst 
intill maniskt kreativ. Vid 
sidan av mitt jobb som 
lärare i trä, metall och 
textilslöjd driver jag ett 
eget företag; Öja Form, 
där jag sysslar med 
konsthantverk och  

design i såväl textil som trä, metall och keramik. 
2014 var jag en av deltagarna i TV- programmet ”Hela Sverige Syr”, där jag gick till final och korades till  
Sverigs näst bästa hemmaskräddare! Det var en fantastisk upplevelse som har lett till flera roliga uppdrag  
och spännande projekt. Det här är en av dem! Jag ser fram emot att få träffa dig och dela med mig av  
kunskap, inspiration, tips och idéer.  
 
 
 
TID: 
Söndag 09:00-12:30 
 
 
PRIS: 
800 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3221 SY OM DINA GAMLA FAVORITJEANS TILL EN SNYGG JEANSKJOL 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3103 SMART KLÄDSÖMNAD BYXOR 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
I kursen ”Smart klädsömnad BYXOR” lär du dig smarta, effektiva arbetssätt för 
klädsömnad. Kursen passar både dig som är nybörjare eller har sytt och vill 
komma igång igen med din sömnad. Jag kommer bl.a. gå igenom: kropps-/
plaggmått, sömsmåner, mönsterutläggning, nåla/markera effektivt, linning-
och blixtlås. Vi syr ett provplagg av en byxa i miniformat för att få in momen-
ten praktiskt. Tanken är att du ska få en grundkurs för effektiv sömnad så dina 
framtida plagg blir både proffsiga och välsydda. Observera att du inte  
kommer sy ett plagg i full skala, utan meningen är att du efter kursen ska ha 
större kunskap om mönster, tillklippning och smart sömnad så du enklare  
kommer vidare när du syr hemma.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg för provsömnad 
• Mönsterpapper 
• Tråd 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin med raksöm, sicksack  
• Sax till tyg och papper 
• ev. symaskinsnålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Markeringspenna att markera med på 
   tyget eller skräddarkrita om du har 
• Pfifficus eller liknande liten linjal att rita 
   sömnsmån med 
• Linjal 30cm lång 
 

 
KURSLEDARE: 
ANETTE PHILIP 
 
Mitt namn är Annette 
Philip. Jag gillar att sy 
lätt, smidigt och sam-
tidigt ska det färdiga 
plagget vara proff-
sigt, ”skräddat” och 
snyggt. Sedan 15 år 
tillbaka driver jag  

Freja Skapargård och Annette Philip Design som producerar läromedel, sömnadsmönster och håller fortbildningar 
för textillärare över hela Sverige. Att arbeta med händerna och skapa egna alster är fantastiskt tycker jag. På kurser 
eller i min studio ser jag glädjen i att skapa kläder som sitter snyggt och skönt för alla olika former. Att konstruera och 
gradera mönster till mina plagg är något jag verkligen brinner. Jag ser fram emot att träffas på kursen. Välkommen! 
 
TID: 
Söndag 09:00-12:30 
 
PRIS: 
595 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3103 SMART KLÄDSÖMNAD BYXOR 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3106 BRODERI MED ENDLESS-BÅGEN 
 
 
 
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 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA 
KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
•  Din Sy- och brodérmaskin som kan vara någon av följande: 
   Husqvarna Viking Designer EPIC, Designer Royale, Designer  
    Diamond/deLuxe, Designer Ruby/Ruby deLuxe,  
   Designer Topaz 50/40/30/20/25, Pfaff creative sensation pro/
 pro II/ sensation/ vision, creative performance,  
   creative 4.5 / 4.0 / 3.0 / 2.0  
•  Endless-båge 180 x 100 mm (eller större), eller  
 metallbåge 180x130 (eller större) 
•  Sax, gärna en applikationssax 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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: 
Söndag 09:00-12:30 
 
 
PRIS: 
345 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3106 BRODERI MED ENDLESS-BÅGEN 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



 
 
 

3107 KOM IGÅNG MED PREMIER+ ULTRA  
  ELLER PREMIER+ EXTRA 

 
 
OM PROJEKTET: 
Vi går igenom hur du kan jobba med Embroi-
dery Extra - wizards, -frames, -border, -
decoration och -modify. Du får tips hur du 
använder programmet bäst och vilka de stora 
skillnaderna är mot 6D. Vi kommer att göra 
korta övningar tillsammans som du sedan får 
prova att göra själv.  
 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Skriftlig dokumentation med skärmdumpar 
   från programmet 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED 
TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURS-
LOKALEN): 
• Dator med installerat Premier+ Ultra eller  
   Premier+ Extra 
• 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 datapro-
grammen sedan 3D. Att utforska nya möjligheter i existerande program är en stor utmaning 
som jag tycker mycket om. Våren 2015 hade jag ägt butiken i 5 år och kände att det var 
dags för något nytt. Jag fick då möjligheten att köpa Konstnärshandeln Gredelin. Det med-
förde att jag fick tillgång till mer spännande material och idéer från målning. Vi håller nu på 
och utvecklar idéer inom formgivning där vi kan blanda färg och form från två världar. Det 
nya konceptet kallar vi Creative Stitch - ett område där vi framför allt blandar idéer från 
maskinbrodering och mixed media som det kallas i målarvärlden. 
 

TID: 
Söndag 09:00-12:30 
 
PRIS: 
550 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3107 KOM IGÅNG MED PREMIER+ ULTRA ELLER PREMIER+ EXTRA 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3114 TIPS OCH TRIX FÖR SÖMNAD MED   
  OVERLOCK 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Här kommer du att få tips och trix om hur 
du kan utnyttja din overlock på bästa sätt. 
Vi kommer att gå igenom några olika  
nyttosömmar och hur du bäst använder 
dem. Vi kommer att titta närmare på  
några dekorativa sömmar som  tex rullfåll 
och prova på sömmarna i några mini-
projekt som du sedan kan ha nytta av och 
använda i din egen sömnad. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tygkit (Bilderna är inspirations 
   material och det kommer inte 
   att vara samma som vid  
   kurs-tillfället) 
• Band 
• Dekorationstråd 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA 
MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I 
KURSLOKALEN): 
• Någon av följande Overlockmaskiner: 
   Husqvarna Viking S25 / S21 / S15  Pfaff coverlock 4.0 / 3.0 / hobbylock 2.5 / 2.0, Singer overlock (nyare modeller)  
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• 4 st overlocktrådrullar  
• Pincett 

 
 
KURSLEDARE: 
MIRIAM AXELSSON 
 
Jag heter Miriam Axelsson och har klädsömnad som stort intresse och har sytt i hela mitt liv. 
 
 
 

TID: 
Söndag 09:00-12:30 
 
PRIS: 
450 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3114 TIPS OCH TRIX FÖR SÖMNAD MED OVERLOCK 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3115 TIPS OCH TRIX MED CUTWORKNÅLAR 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Nu är det dags att damma av cutworknålarna!  
I denna halvdags kurs går vi igenom applikation med cutwork, fristående cutwork m.m. Vi använder oss av olika 
material. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg 
• Tråd  
• Mellanlägg  
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Brodermaskin med broderbågar 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Embroidery cutwork needle kit (Skärnålar)   
 
 
KURSLEDARE: 
PETRA VENDEL 

 
 
Jag heter Petra Vendel och jag arbetar på VSM sedan  
3 år tillbaka. Jag tycker mycket om att sy och brodera 
på våra fantastiska sy- och brodér-maskiner. Att tänka 
lite utanför ramarna gör jag ständigt : Kan man brodera 
på detta materialet ? Vad händer om jag ……   
Spännande och roligt! 
 
 
 
 

 
 
 
 
TID: 
Söndag 09:00-12:30 
 
 
PRIS: 
345 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3115 TIPS OCH TRIX MED CUTWORKNÅLAR 
 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



3116 TRIKÅSÖMNAD 
 
 
 

OM PROJEKTET: 
På denna kursen får ni lära er att sy i trikå. Att sy i trikå är roligt och lätt och med få sömmar blir det bra resultat. Det 
finns vissa knep och trix som underlättar och dessa får ni lära er på denna kurs. Vi kommer att sy ett par leggings 
efter era egna mått och med personliga detaljer. 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Mönsterpapper 
• Trikåtyg till ett par leggings, material att dekorera och ”pimpa” dem med. 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin (overlock om man har, men vi utgår ifrån sömmarna på en vanlig symaskin) 
• Tygsax 
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Tvillingnål 
• Lång linjal 
• Penna 
• Papperssax   
• Tråd 

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

 
TID: 
Lördag 09:00-12:30 
 
PRIS: 
750 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
3116 TRIKÅSÖMNAD 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



4103 SMART KLÄDSÖMNAD BYXOR 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
I kursen ”Smart klädsömnad BYXOR” lär du dig smarta, effektiva arbetssätt för 
klädsömnad. Kursen passar både dig som är nybörjare eller har sytt och vill 
komma igång igen med din sömnad. Jag kommer bl.a. gå igenom: kropps-/
plaggmått, sömsmåner, mönsterutläggning, nåla/markera effektivt, linning-
och blixtlås. Vi syr ett provplagg av en byxa i miniformat för att få in momen-
ten praktiskt. Tanken är att du ska få en grundkurs för effektiv sömnad så dina 
framtida plagg blir både proffsiga och välsydda. Observera att du inte  
kommer sy ett plagg i full skala, utan meningen är att du efter kursen ska ha 
större kunskap om mönster, tillklippning och smart sömnad så du enklare  
kommer vidare när du syr hemma.  
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg för provsömnad 
• Mönsterpapper 
• Tråd 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin med raksöm, sicksack  
• Sax till tyg och papper 
• ev. symaskinsnålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 
• Markeringspenna att markera med på 
   tyget eller skräddarkrita om du har 
• Pfifficus eller liknande liten linjal att rita 
   sömnsmån med 
• Linjal 30cm lång 
 

 
KURSLEDARE: 
ANETTE PHILIP 
 
Mitt namn är Annette 
Philip. Jag gillar att sy 
lätt, smidigt och sam-
tidigt ska det färdiga 
plagget vara proff-
sigt, ”skräddat” och 
snyggt. Sedan 15 år 
tillbaka driver jag  

Freja Skapargård och Annette Philip Design som producerar läromedel, sömnadsmönster och håller fortbildningar 
för textillärare över hela Sverige. Att arbeta med händerna och skapa egna alster är fantastiskt tycker jag. På kurser 
eller i min studio ser jag glädjen i att skapa kläder som sitter snyggt och skönt för alla olika former. Att konstruera och 
gradera mönster till mina plagg är något jag verkligen brinner. Jag ser fram emot att träffas på kursen. Välkommen! 
 
TID: 
Söndag 12:30-17:30 
 
PRIS: 
595 KR INKL. MATERIAL 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
4103 SMART KLÄDSÖMNAD BYXOR 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
 
KLICKA PÅ ”SÖMNADS- & INSPIRATIONSHELG 2016” 



4106 CIRCULAR ATTACHMENT 
 
 
 

 
OM PROJEKTET: 
Vi syr ett projekt samt går igenom tips och idéer för hur du  
använder CIrcular Attachment på bästa sätt. Det finns så  
mycket mer än blommor och cirklar du kan göra med hjälp  
av detta roliga tillbehör.  
 

 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg, tråd och annat material till ett projekt 
 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS  
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin 
• Circular attchment  (som passar till din symaskin) 
   Är du osäker på tillhörighet för din maskin tillsammans med Circular attachment  
   rekommenderas du besöka våra respektive hemsidor där du finner information om din 
   symaskinsgrupp och vilka tillbehör som passar. 
• Tygsax och andra lämpliga sytillbehör, t ex knappnålar 
• Applikationssax 
• Markeringspenna (vattenlöslig eller dyl) 
 

 
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. Tänk dig alla tidsbesparande och smarta extra tillbehör som 
ger ett bättre resultat är fantastiskt roligt att kunna använda. Och som vi 
brukar säga; det är bara din egen fantasi som sätter gränser... 
 

 
TID: 
Söndag 14:00-17:30 
 
 
PRIS: 
445 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
4106 CIRCULAR ATTACHMENT 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
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4110 UNDERHÅLL & UPPDATERA DIN MASKIN 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Du får lära dig att underhålla din symaskin och att göra lite enklare "gör-det-själv-service". 
För er som har uppdateringsbara maskiner kommer vi att titta på hur man hämtar och installerar uppdateringar. 
Kursinnehållet kommer att till viss del anpassas efter de olika maskiner som ni har. Syftet med kursen är att ni ska lära er att 
ta hand om er maskinen så att den fungerar felfritt under en lång tid.  
 
 
DET INGÅR INGET MATERIAL I DENNA KURS 
 
 
ATT TA MED TILL DENNA KURS (FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Symaskin eller overlock 
• USB-minne om du vill ha hjälp med att uppdatera din maskin 
 
 

 
KURSLEDARE: 
LASSE LENNARTSSON 
 
Lasse har sedan 1985 arbetat med symaskiner på 
Husqvarna-fabriken både med produktion och 
utveckling. Sedan 2012 arbetar han på det  
Nordiska säljbolaget med tekniska frågor,  
garanti och kvalitet, utbildning mm. Det som inte 
Lasse vet om symaskiner är inte värt att veta!  
  
 

 
 
 
TID: 
Söndag 14:00-17:30 
 
PRIS: 
345 KR 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
4110 UNDERHÅLL & UPPDATERA DIN MASKIN 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER 
WWW.PFAFF.COM/SE ELLER WWW.SINGER.SE 
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4115 QUILTING IN THE HOOP 
 
 
 
OM PROJEKTET: 
Det här projektat gör man direkt i brodérbågen.( In the hoop ) Vi  
använder oss av tillklippta tygbitar som vi sedan broderar ihop i  
broderbågen, man kan välja om man vill göra grytlappar eller  
sätta ihop delarna så att det blir en kudde eller kanske framsidan  
på en väska… 
 
 
MATERIAL SOM INGÅR: 
• Tyg 
• Tråd 
•Mellanlägg 
 
 
FÖR KURSDELTAGARNA ATT TA MED TILL DENNA KURS 
(FINNS EJ I KURSLOKALEN): 
• Sy och brodérmaskin med brodérbågar. 
• Tygsax.  
• Synålar  
• Knappnålar  
• Sprättare 
• Måttband 

 
 
KURSLEDARE: 
PETRA VENDEL 
Jag heter Petra Vendel och jag arbetar på VSM sedan  
3 år tillbaka. Jag tycker mycket om att sy och brodera på 
våra fantastiska sy- och brodérmaskiner. Att tänka lite  
utanför ramarna gör jag ständigt : Kan man brodera på  
detta materialet ? Vad händer om jag……   
Spännande och roligt! 
 
 

 
 
TID: 
Söndag 14:00-17:30 
 
 
PRIS: 
345 KR INKL. MATERIAL 
 
 
KURSBENÄMNING VID ANMÄLAN: 
4115 QUILTING IN THE HOOP 
 
 
ANMÄLAN GÖRS PÅ VÅR HEMSIDA:  
WWW.HUSQVARNAVIKING.COM/SE ELLER WWW.PFAFF.COM/SE ELLER 
WWW.SINGER.SE 
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