Blomsterstuga
Cursusprogramma 2017
Januari
t/m 25 januari: GESLOTEN (winkel op afspraak geopend, webwinkel open)
30 januari: "Handwerkcafé" van 9.30 - 12 uur. Kom ook gezellig langs en laat je inspireren!
Natuurlijk is deze ochtend gratis en is staat de koffie klaar. Välkommen!
Februari:
1 Februari: Bloem van de maand*: Maak kennis met het botanisch borduren. (9.30 - 12 uur).
€ 10 voor abonnees. Voor niet-abonnees € 10 + materialenpakket (kijk op de site voor meer
info).

Sneeuwklokje
Vogels
Stempelen en borduren
6 februari: Vogels borduren: met stofjes, steekjes, applicaties. € 25
13 t/m 17: Handwerkbeurs Zwolle. Atelier gesloten.
16 t/m 24 februari: voorjaarsvakantie
Maart
6 en 7 maart: Borduur “Bottensömmar”, prachtige opvulmotieven voor het Zweedse
borduren. We werken nav de voorbeelden in het boek van Carina Olsson € 95
13 maart: Stempelen en borduren, beginners en gevorderden, alle materialen € 40
16 en 17 maart Poppencursus (weekend) € 125

Bottensömmar
Poppencursus
Wafeldag
22 Kleur in het voorjaar! Verfdagen: kleurenleer, het kleuren mengsysteem, dakgootverven,
regenboog verven. € 40 / dag (inclusief een uitgebreid materialenpakket)

27 Wafeldag en Handwerkcafé. Gratis. Deze datum (eigenlijk 25 maart) kenmerkt in Zweden
het begin van de lente (Varfrudagen). Behalve wafels eten kun je ook iets voor Pasen maken.
29 maart: Borduren voor Pasen (kipjes, haasjes, eitjes of eierwarmers)
April
3 en 4 april: Sieraden van tindraad (Samische techniek). Woensdag Basiscursus en
donderdag Extra technieken en variaties. Dag 1 € 55 inclusief materiaal, dag 2 € 40 ex
materiaal

Tindraad
Insecten met zijdelint
Zweeds borduren
5-7 april: gesloten
10 en 11 april: cursus Zweeds borduren. Verschillende technieken mogelijk, zoals yllebroderi
(wolborduren), Hallandssöm of de Skärvsöm. € 40 / dag incl. materialen en werkboek.
17 april: Insecten met zijdelint. Vier mooie motieven (Libelle, Kruisspin, Kever en de Bij) in
een ring van 25 cm. € 45
19 april: Goede Vrijdag GESLOTEN
27 april t/m 5 mei: meivakantie
Mei
8 en 9 mei: Plantaardig verven op verschillende manieren,
zowel in 1 kleur als met botanische prints, zowel stof als
papier. € 35 / dag
10 mei: Handwerkcafé met Roosjes voor Moederdag.
17 mei: Bloemen van zijdelint (driedimensionaal)
22 Vredesduifjes / Pinksterduifjes van vadmal en borduurwerk € 25
29 mei: Bloem van de maand*
30/31 mei: gesloten (Hemelvaart)

Botanische prints

Roosjes

Duifjes

Bloemen van zijdelint

Juni
5 en 6 juni: Boekbindtechnieken en vouwdoosjes voor borduurwerk, mappen, botanisch
papier etc. Er is van alles mogelijk! Twee heerlijke dagen om mee de zomer in te gaan.
Kosten € 40/dag
10-18 juni: Gesloten (Reis Zweden)
26 juni: Handwerkcafé
29 juni: Ecoprinten op stof en papier
bij Plaats de Wereld in Vries.
Juli
1 t/m 5 juli Zomerweek “Vrij borduren op wol”: je gaat aan de slag met compositie en
kleurkeuze, hoe krijg je inspiratie, stekenleer, materialen etc. In de cursus komen verder aan
bod: applicatietechnieken, overbrengen van patronen op stof, het werken met mallen van
karton (en hoe je jouw eigen mallen maakt), draad opleggen met bv tindraad (Samische
techniek). Het uitgangspunt is het boek van Karin Derland: Brodera fritt på ylle. Het boek
bevat een aantal projecten die stap-voor-stap worden beschreven terwijl het eindresutaat
niet van tevoren vast ligt. Karin laat zien hoe zij zelf te werk gaat als ze haar gedetailleerde
borduurwerken creëert. Het boek leert je hoe je een kickstart geeft aan je eigen creativiteit
en hoe je iets eigens kunt creëren. Je krijgt tips over kleurgebruik, applicaties, verschillende
steken en materialen.
Maar natuurlijk gaan we ook zelf materialen verven, schetsen, knippen en plakken en
uiteindelijk zo zelf tot een mooi ontwerp komen en een begin maken met de uitvoering
ervan.
De dagen kunnen afzonderlijk worden gevolgd, maar als je optimaal wilt profiteren: volg dan
de hele week. Een hele week ongestoord werken is een cadeau voor jezelf!
Kosten per dag € 45 en voor de hele week € 195. Dit is inclusief materialen, koffie/thee met
iets lekkers, soep.
Op verzoek wordt er een eenvoudige lunch geserveerd

13 juli zomervakantie
* Bloem van de maand: Ontvang iedere maand een materialenpakket voor een botanische
prent. Het pakket bevat een botanische tekening van de betreffende bloem, het
bijbehorende patroon en de gebruikte steken, stof + een lapje ter versterking van de stof,
borduurgaren, handgeverfd zijdelint, soms een geverfde zijden hankie of andere materialen.
€ 17,50 / maand, exclusief verzendkosten (€ 2,19 - € 2,92)
Abonneren kan via de site

