BORDUURTECHNIEKEN
Steenwijkerwold
Aftelbare technieken/patroontjes voor pronkrol en/of
in letterbak, combi fotolijstje o.i.d.
Cursusleidster:
Klaasje Mulder
Kosten: leden € 72,00;
niet-leden € 90,00
Data: 5 okt. - 2 nov.
7 dec. 2017
11 jan. - 8 febr.
8 maart 2018
Tijd:
donderdag 9.30 tot
11.30 uur

BORDUURTECHNIEKEN
Raalte
Combinatie van basissteken in kleur op kleur
(vrij grof maar het resultaat is fijntjes).
Cursusleidster: Klaasje Mulder
Kosten: leden € 72,00
niet leden € 90,00
Data: 10 okt. - 14 nov.
12 dec. 2017
16 jan. - 13 febr.
13 maart 2018
Tijd:
dinsdag 9.30 tot
11.30 uur

KANTKLOSDAG
Holten
Een ontmoetingsdag voor kantklossers.
Op deze dag wordt een werkstukje geklost.
Kosten: leden € 20,00; niet-leden € 25,00
Datum: 26 januari 2018
Tijd:
vrijdag 10.00 tot 15.00 uur
Leiding: Hanny Visee
Contactpersoon: Hanny Agterkamp

TUNISCH HAKEN
Rijssen
Tunisch leren haken en kennismaken met diverse
steken en mogelijkheden.
Cursusleidster:
Tony Wieringa
Kosten: leden
€ 24,00;
niet-leden
€ 30,00
Data:
24 oktober en
7 november
Tijd:
dinsdag 10.00
tot 12.00 uur

Cursusaanbod 2017-2018

“STUDIEGROEPJE” TEXTIEL
Heino
Doel: onderzoek materialen, bewerkingen enz.,
bezoeken van tentoonstellingen.
Thema: Resten
Cursusleidster: Stien Flipse
Kosten: leden € 72,00; niet-leden € 90,00
Data:
17 okt. - 21 nov. - 19 dec. 2017
23 jan. - 20 febr. - 20 maart 2018
Tijd:
dinsdag 10.00 tot 12.00 uur

Voor de cursussen kunt u zich opgeven tot
15 september 2017. Voor de workshops, kantklosdag
en quiltdag kunt u zich opgeven tot 2 weken voor de
datum van de activiteit.
Kosten van de cursussen, workshops, quiltdag en
kantklosdag vooraf overmaken op rekeningnummer:
NL 70 RABO 032.85.44.876 t.n.v.
Handwerkcommissie Overijssel met vermelding van
uw naam, adres, betreffende cursus of workshop.
Cursussen en workshops zijn exclusief
materiaalkosten.
Info en opgave: Riek Kroeze, tel: 0548-517336,

E-mail: handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

HANDWERKINSPIRATIEDAG
Raalte
We starten dit handwerkseizoen met een
handwerkinspiratiedag. Op deze dag worden
4 workshops gegeven. Ieder kiest bij aanmelding
2 workshops uit.
Ook deze dag informatie over de cursussen en
workshops in 2017 / 2018.
Nadere informatie over de handwerkinspiratiedag
volgt t.z.t. op www.vrouwenvannu.nl/overijssel
Datum: woensdag 13 sept. 2017
Tijd:
10.00 tot 15.00 uur
Kosten: leden € 20,00; niet-leden € 25,00

BREIWERKAPPLICATIE
Raalte
Appliqueren met stukjes breiwerk
versierd met borduurwerk. Je
maakt een voorjaarswandkleed.
Cursusleidster: Fie Freriks
Kosten: leden € 72,00
niet leden € 90,00
Data: 4 okt.- 1 nov.
22 nov. 2017
17 jan.- 21 febr.
21 maart 2018
Tijd:
woensdag van 14.00
tot 16.00 uur

TEX-PERIMENTEN
Raalte
Experimenteren met textiel aan de hand van
een thema.
Thema: Eigenwijs, waar ieder op zijn eigen
wijze een invulling probeert te geven.
Cursusleidster: Klaasje Mulder
Kosten: leden € 72,00; niet-leden € 90,00
Data: 3 okt. - 7 nov. - 5 dec. 2017
9 jan. - 6 febr. - 6 maart 2018
Tijd:
dinsdag 9.30 tot 11.30 uur

AJOURBREIEN
Raalte
Je breit rechthoekige lapjes in
verschillende ajour patronen.
Je maakt er kussentjes van
die in een gebreid raamwerk
kunnen hangen.
Cursusleidster: Fie Freriks
Kosten: leden € 36,00
niet-leden € 45,00
Datum: 25 okt. - 15 nov. 2017
10 jan. 2018
Tijd:
woensdag 14.00 tot
16.00 uur

LOG CABIN
Holten

TRIP AROUD THE WORLD
Holten
Trip around the world is een leuke workshop voor
1 dag. Het is een supersnelle manier om een leuke
top te maken.
Je doet dit met
verschillende
lappen, een snijmat,
liniaal en rolmes.
En je hebt een
naaimachine nodig.
De quilt kan zo groot
of klein worden, net
wat je zelf wilt.
Leiding: Mini Tempelman
Kosten: leden € 24,00; niet-leden € 30,00
Datum: 18 oktober
Tijd:
woensdag 10.00 tot 15.00 uur

QUILTDAG
Holten
Een ontmoetingsdag voor quilters. Op deze dag
wordt een werkstukje gemaakt.
Ook is er gelegenheid om elkaars quilts te bekijken
en naar het verhaal erachter te luisteren.

In 6 lessen gaan we verschillende mogelijkheden
van Log Cabin leren maken.
De cursus is voor beginners en
gevorderden.
Deze techniek kan met de
naaimachine en/of met de
hand.
Cursusleidster: Stien Flipse
Kosten: leden € 72,00;
niet-leden € 90,00
Data: 4 okt. -1 nov. - 29 nov. 2017
10 jan. - 14 febr. - 14 maart 2018
Tijd:
woensdag 9.30 tot 11.30 uur

MAVERICK QUILTS
Wierden
Dit is een manier om stoffen een ander aanzicht te
geven. Vooral geschikt om stoffen met grote
patronen te verwerken en panels.
Dit alles naar aanleiding van het boek Maverick
quilts van Alethea Ballard.
Cursusleidster:
Mini Tempelman
Kosten: leden € 36,00
niet-leden € 45,00
Data: 15 nov 2017 een
hele dag en op
17 jan. 2018 een
halve dag.
Tijd:
woensdag 10.00
tot 15.00 uur

Kosten: leden € 20,00
niet-leden € 25,00
Datum: 11 oktober 2017
Tijd:
woensdag
10.00 tot 15.00 uur
Leiding: Mini Tempelman en Stien Flipse

KERSTWORKSHOPS
Holten
Uit 4 workshops kiest ieder bij aanmelding
2 workshops uit.
Nadere informatie t.z.t. op:
www.vrouwenvannu.nl/overijssel
Kosten: leden € 20,00
niet-leden € 25,00
Datum: 23 november 2017
Tijd:
donderdag 10.00 tot 15.00 uur

SJAAL IN AJOURPATROON
Holten
Je brengt zelf garen en breipennen mee en start met
het breien van de sjaal.
Leiding:
Kosten:
Datum:
Tijd:

Fie Freriks
leden € 12,00 ; niet-leden € 15,00
18 oktober
woensdag 14.00 tot 16.00 uur

