KEZDŐ FOLTVARRÓ TANFOLYAM
1.

Nagymama virágoskertje
Patchwork történet, kézi
és jojó
öltések
2-3 féle, egymáshoz illő aprómintás anyagból 10x140 cm-es csík
2.
Kunyhó és bírósági lépcső
Variációk egy témára
6 egymáshoz illő anyag, 3 egyszínű, 3 mintás.
Minden színből 20 cm széles 140 cm hosszú csíkra lesz szükség.
3.
Csillagminta
Gyorstechnika, bélelés,
tűzés
1 db 18,5x18,5 cm-es négyzet és 4 db 9x9 cm-es négyzet háttérnek,
1 db 16,5x16,5 cm-es négyzet középre,
4 db 10x10 cm-es négyzet a csillag sugarainak,
közbélés, 50x50 cm-es hátlap.
4.
Kalapos Zsuzsi és drezdai
Applikálás, kézi és gépi
tányér
öltések
Kalapos Zsuzsi: kis darab maradék anyagok. Egyszínű a testnek és többféle
apró mintás a ruhának, kalapnak.
20x30 cm-es téglalap a háttérnek, egyszínű, világos anyagból.
Drezdai tányér: 3-4 egymáshoz illő mintás anyagból 10-15 cm x1 m-es
csíkok, 50x50 cm-es egyszínű alap, ami a mintásakhoz illik.
5.
Szeminol technika
Kozmetikai táska
készítése, ferdepánt és
cipzár bevarrása
2 féle 10x140 cm széles csík egyszínű anyagból,
alapnak 20x140 cm egyszínű, az előzőekkel harmonizáló, de elütő színű
anyag, 20x30 cm-es bélés, 20x30 cm-es flíz, 16 cm-es cipzár
A foglalkozások fél öttől fél nyolcig tartanak.
Hozni kell: ollót, tűt, gombostűt, cérnát, kartonpapírt, tollat, puha ceruzát,
vonalzót, jegyzetfüzetet, a felsorolt anyagokat, patchwork eszközöket.

KÖZÉPHALADÓ FOLTVARRÓ TANFOLYAM
1.
Zsenília
Kozmetikai táska varrása
25x35 cm-es anyagok: 1 egyszínű bélésnek, 1 mintás külső
borításnak, 3-4 egyszínű vagy mintás az előzőektől nem nagyon
elütő anyag, 30-35 cm-es cipzár, 1m ferdepánt, kis hegyes olló
2.
Falevél
Gyorstechnika, papírra
varrás, kép vagy terítő
készítése
3 db egymással harmonizáló 20-20 cm anyag, teljes szélességben
(őszi színekben)
3.
Átfűzős-bújtatós
Ülőpárna vagy szatyor
készítése
2 kontrasztos anyagból 30 cm-es csík az anyag teljes hosszában
(140 cm) 3 db 30x30 cm-es ragasztós közbélés
4.
Ólomüveg
Falikép varrása
25x35 cm-es egyszínű világos anyag háttérnek (pl.: fehér, drapp,
vajszínű), színes, apróvirágos pamutvászon maradék a virág
szirmának és levélnek, fekete pamutvászonból kb. 50x140 cm-es
csík ferdepántnak
5.
Japán hajtogatós
Karácsonyra asztalközép
vagy falikép
40x140 cm karácsonyi mintás, 50x140 cm hozzáillő egyszínű
pamutvászon
A foglalkozások fél öttől fél nyolcig tartanak.
Hozni kell: ollót, tűt, gombostűt, cérnát, kartonpapírt, tollat, puha ceruzát,
vonalzót, jegyzetfüzetet, a felsorolt pamutvászon anyagokat, patchwork
eszközöket (Az anyagokat érdemes otthon beavatni.)

