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Workshop en cursus special najaar
2022
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is het nog tropisch warm. Toch sturen we nu het
lesprogramma van het najaar aan u toe. Voor we er erg in hebben is het september en starten we
volop met de lessen.
We sturen vanaf nu na inschrijving van een workshop of cursus zo snel mogelijk een bevestiging naar
u toe. Hierin staat direct wat u moet voorbereiden of moet aanschaffen. Dan kan de voorpret bij u al
beginnen! Alle materialen die de lesgeefster gebruikt zijn bij ons te koop. Zo niet dan geven we dat
specifiek aan.
Kan een lesdag onverhoopt niet doorgaan door te weinig aanmeldingen laten we dat 1 week van te
voren weten.

Ook quiltworkshops op zaterdag
Doordat de winkel om de week op zaterdag open is zijn nu ook workshops op
zaterdag zijn gepland.
Zaterdag 10 september bargello
Zaterdag 24 september de vrolijke koe
Zaterdag 22 oktober hexagonnenquilt
Zaterdag 5 november dikke dames
Zaterdag 19 november optical illusions
We zullen regelmatig nieuwe cursussen toevoegen!
En wil je met een groepje of zelf een cursus doen die er niet bij staat, vraag het ons en we zullen ons
best doen om daar aan gehoor te geven.

Direct naar de cursussen

COLLAGE
Lesgevende: Elly Prins
Dinsdag 30 augustus of Donderdag 27 oktober
van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 55,- inclusief lunch.
Niveau: Iedereen
Het patroon dat je gebruikt mag zelf gekozen worden. De een
neemt er een van de collectie van Laura Heine maar er zijn
ook aanmeldingen van dames die zelf een ontwerp gemaakt
hebben.
We gaan deze dag stof knippen en plakken tot een collage en
in principe kom je niet aan naaimachinewerk toe. Het is de
bedoeling dat we zover mogelijk komen dat je thuis de top kan afmaken.
Natuurlijk krijg je tips mee om hem door te quilten en af te werken.

Collage dinsdag 30 augustus

Collage donderdag 27 oktober
UFO COLLAGE
Lesgevende: Elly Prins
Data: Donderdag 1 september of Vrijdag 9 december
van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 35,- inclusief lunch
Niveau: Iedereen
Un Finished Objects oftewel een project wat niet af is. Als u een collageworkshop gevolgd heeft
bij Elly en de quilt wil maar niet af. Je hebt net even dat zetje in de rug nodig om hem af te
maken. Deze dag is het mogelijk om verder te werken en tips te kijgen.

UFO Collage donderdag 1 september

UFO Collage vrijdag 9 december
FOUNDATION PIECING
Lesgevende : Heleen Pinkster
Vrijdag 2 september van 10:00 - 15:30 uur
Kosten € 59,50 inclusief lunch
Niveau: Iedereen
Tijdens deze workshop leer je hoe je foundationpatronen
kunt naaien op ondergrond (theezakjespapier). Dit doe je met
behulp van freezerpaper.
Tijdens de workshop gebruik je een patroon naar keuze van Heleen Pinkster. Neem een kijkje
op de website voor de verschillende patronen.

Direct naar Foundation Piecing workshop
RULERWORK VOOR GEVORDERDEN, 4 lessen
Lesgevende: Lien Griffioen
Maandagochtend van 10:00 - 12:30 uur
5 sep, 26 sep, 17 okt, 14 nov
Kosten : € 120,- voor 4 lessen excl. materriaal
Niveau: Gevorderden
Deze cursus is voor iedereen die het virus "quilten met linialen" te
pakken heeft. Elke les gebruiken we een nieuwe liniaal.
We gaan tijdesn de lessen aandacht besteden aan 3 technieken nl.
rulerwork, inverse appliqué en quilt-as-you-go (QAYG). In 4 lessen maken we 4 blokken die we
vervolgens met de QAYG methode aan elkaar zetten. Je hebt dan een quiltje van ongeveer 65 x
65 cm. De stof op de afbeelding is in de winkel verkrijgbaar.
Wil je losse lessen volgen dan is dat mogelijk voor € 37,50. per les.

Cursus Rulerwork voor gevorderden
BASIS RULERWORK
Lesgevende: Lien Griffioen
Dinsdag 6 september van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 55,- inclusief lunch
Niveau: Beginners
De workshop richt zich helmaal op de ruler samplerset. Deze
set bestaat uit 6 verschillende linialen waar echt alle
basispatronen mee kan quilten.
Tijdens deze dag leer les je 8 verschillende blokken te
quilten.
Belangrijk is dat je een rulervoetje voor de naaimachine hebt, een aanschuiftafel (of plexiglas
voor de Sewezi tafel) en dat je eigen naaimachine naar de les meeneemt. Wilt je hier meer
informatie over kom dan gerust in de winkel langs en we helpen u met de aanschaf van voetje
en rulers.
Deze dag is een beginnersdag en later kunt u ook nog lessen volgen voor gevorderden.

Basis rulerwork 1 dag workshop
BARGELLO
Lesgevende: Ellen Boes
Zaterdag 10 september van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 59,50 inclusief lunch
Niveau: Gevorderden
Leer met behulp van een rolmes en quiltliniaal strips snijden en
daarvan strokensets te maken op de naaimachine. De strokensets
versnijden we en vormen daarmee het kenmerkende bargello
patroon. De cursusquilt wordt circa 90 x 105 cm.
Hoe kies je stof en kleuren? Hoe krijg je mooie vormen? Maak je
eigen kleurontwerp!
Als je met deze methode vertrouwd bent, zijn er veel toepassingsmogelijkheden met
verrassende resultaten.

Zaterdag 10 september Bargello workshop
PATCHWORK EN QUILTEN VOOR BEGINNERS, 4 lessen
Lesgevende: Jacqueline Schweigl
Vrijdagochtend van 10:00 - 12:30 uur
9 sept, 21 okt, 18 nov, 2 dec
Kosten: € 130,- exclusief materiaal
Niveau: Beginners
We maken een quilttop van 12 blokken in verschillende
technieken. Echt een basiscursus waar we nog beginnen met
tekenen en mallen maken. Er wordt met de hand gewerkt.
Een aanrader voor elke beginnende quilter.

Cursus beginners patchwork en quilten
PATCHWORK EN QUILTEN VOOR GEVORDERDEN,
4 lessen
Lesgevende: Jacqueline Schweigl
Vrijdagmiddag van 13:00 - 15:30 uur
9 sep, 21 okt, 18 nov, 2 dec
Kosten: € 130,- exclusief materiaal
Niveau: Gevorderden
Dit is het vervolg op de beginnerscursus Patchwork & Quilten.
We maken een nieuwe samplerquilt, bestaande uit
patchworkblokken en effen blokken waarbij het patroon door
het quilten goed tot z’n recht komt. We werken met meer
ronde vormen en met de hand.

Cursus gevorderden patchtwork en quilten
BASISCURSUS PATCHWORK EN QUILTEN MET DE
NAAIMACHINE, 6 lessen
Lesgevende: Jacqueline Wouters
Donderdagmiddag van 13:00 - 15:30 uur
22 sep, 13 okt, 27 okt, 10 nov, 1 dec en 15 dec
Niveau: Beginner
Je leert verschillende technieken voor het maken van
patchwork op de naaimachine en krijgt veel tips hoe je de
kwaliteit van je werk kunt verbeteren.
In deze lessen leer je snel en efficiënt snijden met rolmes,
liniaal en snijmat, kettingnaaien, systematisch werken.
U leert hoe je de patronen kunt doorzien, maakt verschillende blokken waaronder een log cabin
en natuurlijk het precies aan elkaar zetten van de blokken .
Tijdens de les naai je op je eigen naaimachine met een kwart Inch-voetje.

Beginners machinaal patchwork en quilten
PATCHWORK EN QUILTEN MET DE NAAIMACHINE VOOR
GEVORDERDEN, 6 lessen
Lesgevende: Jacqueline Wouters
Donderdagochtend van 10:00 - 12:30 uur
Data: 22 sep, 13 okt, 27 okt, 10 nov, 1 dec en 15 dec
Kosten: € 178,50
Niveau: Gevorderden
Het is een vervolg op de basiscursus voor mensen die graag
patchwork op de naaimachine willen maken. Je leert naaien
van ronde vormen, Dresden plate, New York Beauty, applicatie en Drunchards patch.
Verder leert u hoe u de patronen kunt doorzien en natuurlijk het precies aan elkaar zetten van
de blokken tot deze mooie quilt.
Tijdens de les naai je op je eigen naaimachine met een kwart Inch-voetje.

Gevorderden machinaal patchwork en quilten
DE VROLIJKE KOE
Lesgevende: Jacqueline Wouters
Zaterdag 24 september van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 59,50 inclusief lunch
Niveau: Iedereen
Gezellige koeien in vrolijke kleuren waar je blij van wordt.
Wie wil dat nu niet aan de muur hebben hangen. U tekent zelf
het patroon en gaat daarna de stoffen uitzoeken en uitknippen
met steam a seam. Het appliceren gaat op de naaimachine.
Het quiltje is ongeveer 50x50 cm.

Direct inschrijven voor de vrolijke koe.
QUILTEN MET BOVENTRANSPORTVOET
Lesgevende: Elly Prins
Dinsdag 27 september 10.00 - 15.30 u
Kosten: € 55,- inclusief lunch
Niveau: Iedereen
De quilt techniek met rechte lijnen wordt sterk onderschat en
tijdens deze workshop leer je alle mogelijkheden die je kan
quilten met een boventransportvoet (ook wel Walking Foot
genoemd). Heb je geen boventransportvoet? Dan kan je de
cursus ook volgen met een rechtstikvoetje, maar je zult
ervaren dat je het naaigemak van de boventransportvoet
mist.

Workshop quilten met boventransportvoet
BOUW JE EIGEN STADJE
Lesgeefster: Wilma Bruins
Donderdag 29 september van 10:00 - 15:30 uur
Kosten : € 59,50 inclusief lunch
Niveau: Iedereen
We bouwen een mooi stadje. Denk aan Griekse dorpjes in wit
en blauw, aan de bergdorpjes in Andalusië in crème en terra,
de felle kleuren van een dorp in de Italiaanse Cinque Terre of,
zoals op het voorbeeld, een fantasie.
U krijgt van te voren wat eenvoudig tekenhuiswerk zodat we
tijdens de workshop meteen met bouwen kunnen beginnen. Er wordt tijdens de workshop nog
niet genaaid. We werken vooral met vliesofix of steam a seam.

Klik hier voor workshop bouw je eigen stadje
FUN WITH STRIPES
Lesgevende: Jacqueline Wouters
Maandag 3 oktober van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 59,50 inclusief lunch
Niveau: Iedereen
Het is een complex ogende quilt die snel kan worden
gemaakt van stroken stof snijden die in lijnen zijn
genaaid.
De stroken stof worden genaaid met een tussenvulling
en backing tegelijkertijd. Het quiltje is dan direct klaar en
hoeft niet meer apart doorgequilt te worden.
We maken een quilt van ongeveer 45x45 cm.

Direct inschrijven voor fun with stripes.
OPTICAL ILLUSION
Lesgevende: Heleen Pinkster
Vrijdag 7 oktober of zaterdag 19 november
van 10.00 - 15.30 uur
Kosten: € 59,50 inclusief lunch
Niveau:Gevorderden
Tijdens de workshop Optical Illusion wordt uitgelegd wat het
principe van de Tumbling Blocks is. Tumbling Blocks lenen
zich heel goed voor restverwerking, maar ook alles in één
kleur met nuanceverschillen kan erg mooi zijn.

Optical illusion vrijdag 7 oktober

Optical illusion zaterdag 19 november
HEXAGONNENQUILT
Lesgevende: Jacqueline Wouters
Zaterdag 22 oktober van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 59,50 inclusief lunch
Niveau: Iedereen
Met een jellyrol en een 60 graden liniaal maak je deze vrolijk gekleurde
quilt.Door de snijtechniek en het op verschillende manieren neerleggen
krijg je een speels effect.
Een leuke quilt met aan het einde van deze dag al veel resultaat.

Inschrijven voor de cursus Hexagonnen
WORKSHOP RULERS VOOR GEVORDERDEN
Lesgevende: Lien Griffioen
Dinsdag 25 oktober van 10:00 - 15:30 uur
Prijs: € 55,00 inclusief lunch
Niveau: Gevorderden
De workshop richt zich helmaal op de ruler samplerset. Deze
set bestaat uit 6 verschillende linialen waar echt alle
basispatronen mee kan quilten.
Tijdens deze dag leer les je 8 verschillende blokken te
quilten.
Belangrijk is dat je een rulervoetje voor de naaimachine hebt, een aanschuiftafel (of plexiglas
voor de Sewezi tafel) en dat je eigen naaimachine naar de les meeneemt. Wilt je hier meer
informatie over kom dan gerust in de winkel langs en we helpen u met de aanschaf van voetje
en rulers.

Workshop rulers voor gevorderden
WORKSHOP APPLIQUICK
Lesgevende: Jacqueline Schweigl
Vrijdagochtend 28 oktober van 10:00 - 12:30 uur
Kosten: € 32,50
Niveau: Iedereen
Appliceren met de apliquickset:
Wil je hele kleine rondjes, hartjes, blaadjes Appliceren? Dat
kan nu met behulp van de Apliquickset.
Een handig hulpmiddel voor een mooi resultaat

Appliceren met de apliquick
DIKKE DAMES
Lesgevende: Jacqueline Wouters
Maandag 31 oktober of Zaterdag 5 november
van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 59,50 inclusief lunch
Niveau: Iedereen
Wie kent ze niet? De razend populaire schilderijen van “De Dikke
Dames”. Deze schilderijen stralen één en al gezelligheid uit. Dat zal
het succes dan ook kunnen verklaren. Samen gaan we een van deze schilderijen omzetten in
een patroon wat we met stofjes kunnen maken.

Dikke dames op vrijdag 28 oktober

Dikke dames op zaterdag 5 november
WORKSHOP SCHADUWPATCHWORK
Lesgevende: Heleen Pinkster
Vrijdag 11 november van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 59,50 inclusief lunch
Niveau: Iedereen
Tijdens de workshop leer je hoe je schaduw in uw patchwork
kunt aanbrengen. Als basis gebruiken we een eenvoudig
traditioneel blok en veranderen die in een blok met schaduw.
Het lijkt net of dit blok gaat zweven boven het werk, een vorm
van optische illusie.
Tijdens deze workshop werken we met de hand.

Schaduwtechniek vrijdag 11 november
TRAPUNTO
Lesgevende: Jacqueline Wouters
Maandag 28 november van 10:00 - 15:30 uur
Kosten: € 59,50 inclusief lunch
Niveau: Iedereen
Trapunto: Italiaans voor 'quilten', is een quiltmethode waarbij
bepaalde delen van het quiltwerk opgevuld worden.
Dit geeft een heel mooi effect. De hartjes zijn net kussentjes.
Deze techniek doen we op de naaimachine.

Naar de cursus trapunto

Wist u datjes...
Wist u dat ons leslokaar heerlijk licht is? Lamellen gaan open en als het warm is ook de
ramen!
Wist u dat er steeds nieuwe voorbeeldquilts hangen?
Wist u dat iedereen een plaats aan de tafel krijgt en ook een eigen SewEzi tafel? Heerlijk om
aan te naaien of snijden en ontwerpen.
Wist u dat we bij een dagles een heerlijk broodje krijgen van Zout & Peper. In de ochtend
bestellen we voor ieder wat wils. Ook met een allergie of dieet kan rekening worden
gehouden.
Parkeren kan voor de deur op plaatsen waar ons naambordje bij staat. Is het vol dan kunt u
wel voor de deur uitladen en even verderop parkeren.
Trein komt op 600 meter en de bus stopt op de hoek. Komt u met openbaar vervoer kunt u
bij ons zo nodig voor een les een naaimachine, snijmat ed gebruiken.
Ons leslokaal is ook rolstoeltoegankelijk.

Nog even ons adres:
Rokkeveenseweg 20
2712XZ Zoetermeer
079 - 3616020
We zijn open op :
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 - 17:00 uur.
EN NU OOK OP DE EVEN WEKEN OP ZATERDAG VAN 10:00 TOT 16:00 GEOPEND!

Facebook

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u Info@machinequilting.nl toe aan uw adresboek.

