
Cursusaanbod 201 8 - 201 9

We starten dit handwerkseizoen met een

HANDWERKINSPIRATIEDAG
met Informatie over cursussen en workhops in

201 8 / 201 9.

woensdag 1 2 september van 1 0.00 tot 1 5.00 uur
in Holten.

Er worden deze dag 4 workshops gegeven.
Ieder kiest bi j aanmelding 2 workshops uit.

Kosten: leden € 22,50; niet-leden € 27,50,
inclusief koffie/thee en materialen.

Nadere informatie over de handwerkinspiratiedag:
www.vrouwenvannu.nl/overi jssel

Japans vouwwerk
door Mientje Huzen

Eens een keertje een heel
andere quilttechniek.
Kosten: leden € 20,00

niet- leden € 25,00
inclusief materiaalkosten

Datum: donderdag 21 febr.
Ti jd: 9.30 tot 11 .30 uur
Plaats: Holten

Stadje bouwen
door Stien Flipse

We gaan een stadje bouwen
volgens een leuk
programma. Het geheel
wordt geplakt en pas later
met de naaimachine gequilt,
heel verrassend.
Kosten: leden € 25,00

niet-leden € 30,00
Datum: donderdag 1 8 okt.

Ti jd: 9.30 tot 1 5.30 uur
Plaats: Raalte

Tunisch spiraalhaken
door Tony Wieringa

Een rond kussen haken met een Tunische
spiraalsteek. Heel leuk met verloopgaren, met
gewenste dikte. Het kan met een normale haaknaald.
Kosten: leden € 24,00

niet-leden € 30,00
Data: 7 nov. en 21 nov.
Tijd: woensdag 1 0.00 tot

1 2.00 uur
Plaats: Rijssen

Studiegroep textiel
door Stien Flipse

Doel: onderzoek materialen, bewerkingen, bezoeken
van tentoonstel l ingen.
Kosten: leden € 72,00; niet-leden € 90,00
Data: 1 6 okt. - 20 nov. - 1 8 dec.

1 5 jan. - 1 9 febr. - 1 9 maart
Tijd; dinsdag 1 0.00 tot 1 2.00 uur
Plaats: Raalte

Quiltdag met show and tel l en een workshop
Een ontmoetingsdag voor quilters.
Kosten: leden € 20,00; niet-leden € 25,00
Datum: woensdag 1 0 okt.
Ti jd: 1 0.00 tot 1 5.00 uur
Plaats: Holten

Tas van resten
door Stien Flipse

Deze resten worden op een
ondergrond gestikt. Er wordt met de
naaimachine gewerkt.
Kosten: leden € 25,00

niet-leden € 30,00
Datum: donderdag 28 febr.
Ti jd: 9.30 tot 1 5.30 uur
Plaats: Holten

Voor de cursussen kunt u zich opgeven tot 1 5 september
201 8. Voor de workshops, kantklosdag en quiltdag kunt u
zich opgeven tot 2 weken voor de datum van de activiteit.
Kosten van de cursussen, workshops, qui ltdag en
kantklosdag vooraf overmaken op rekeningnummer:
NL 70 RABO 032.85.44.876 t.n.v. Handwerkcommissie
Overi jssel met vermelding van uw naam, adres, betreffende
cursus of workshop.
Cursussen en workshops zijn exclusief materiaalkosten ,
tenzij anders vermeld.

Info en opgave: Alie Schakelaar tel: 0572-355084

E-mail : handwerkcommissie.overi jssel@gmail .com

Schaaltje van stof
door Tony Wieringa

Een leuk schaaltje maken van een mooi stofje met
een stevige tussenvu l l ing.
Wordt helemaal met de hand
gemaakt.
Kosten: leden € 1 2,00

niet-leden € 1 5,00
Datum: dinsdag 6 febr.
Ti jd: 1 0.00 tot 1 2.00 uur
Plaats: Rijssen

Japanese Kimekomi
door Alie Schakelaar

Kimekomi patchwork wordt gemaakt zonder het
gebruik van naalden.We
maken een aanvang met
een schilderi jtje, wat later
thuis afgemaakt kan worden.
Kosten: leden € 1 2,00

niet-leden € 1 5,00
Materiaalkosten € 1 5,00
Datum: donderdag 11 okt.
Ti jd: 1 3.30 tot 1 5.30 uur
Plaats: Raalte



Sokken breien, teen eerst
door Lies Bos

In deze cursus van 2 lessen
leert u sokken breien vanaf de
teen. Uitgangspunt is wel, dat u
al kunt breien.

De voordelen van deze manier
van sokken breien zijn de
volgende:
U kunt - als u een beperkte
hoeveelheid breigaren heeft - de boord wat korter
maken, zodanig dat u al het garen gebruikt. Splits
daarvoor voor u begint uw garen in twee bolletjes van
hetzelfde gewicht.
U heeft geen dikke stukken of knobbels in de teen
van het samenbreien/afhechten van de laatse steken.

U maakt een oefensokje, dat - als u er twee maakt -
geschikt is als kraamcadeautje.
Kosten: leden € 24,00; niet-leden € 30,00
Data: 25 sept. - 1 6 okt.
Ti jd: dinsdag 1 3.30 tot 1 5.30 uur
Plaats: Rijssen

1 0 stekendeken
door Tony Wieringa

Met maar 1 0 steken kun je een
deken breien zo groot je maar
wilt. Met garen en naalden van
jouw keuze. Je kan zo ook al je
restjes opmaken.
Kosten: leden € 1 2.00

niet-leden € 1 5,00
Datum: woensdag 1 6 jan.
Tijd: 1 3.30 tot 1 5.30 uur
Plaats: Rijssen

Techniekencursus
door Klaasje Mulder

Diverse aftelbare stekencombinatie's
gewerkt met 1 kleur + wit op een
ecru achtergrond.
Kosten: leden € 72,00

niet-leden € 90,00
Data: 9 okt. - 1 3 nov. - 1 1 dec.

1 5 jan. - 1 2 febr. - 1 9 maart
Tijd: dinsdag 9.30 tot 11 .30 uur
Plaats: Raalte

Techniekencursus
door Klaasje Mulder

Vervolg pronkrol, verschil lende combinatie's van
aftelbare technieken.
Kosten: leden € 72,00; niet-leden € 90,00
Data: 4 okt. - 8 nov. - 6 dec.

1 0 jan. - 7 febr. - 7 maart
Tijd: donderdag 9.30 tot 11 .30 uur
Plaats: Steenwijkerwold

Kantklosdag

Een ontmoetingsdag voor kantklossers.
Er wordt een werkstukje geklost.
Kosten: leden € 20,00; niet-leden € 25,00
Datum: vri jdag 25 jan.
Tijd: 1 0.00 tot 1 5.00 uur
Plaats: Holten

Atarashil / Tweezijdig Japans patchwork
door Lies Bos

In deze cursus van 3 lessen leert u Atarashil
patchwork maken.
Atarashil is een Japanse techniek, waarmee u
tweezijdige blokken maakt, die u later aan elkaar zet.
Het resultaat is een quilt, die twee `goede`kanten
heeft.
Atarashil qui lts l i jken qua uiterl i jk een beetje op de
Cathedral Window quilts.
Atarashil heeft echter veel meer mogeli jkheden, terwij l
het stofgebruik geringer is.
Een cursus waarbij u met de hand werkt.
Kosten: leden € 36,00; niet-leden € 45,00
Data: 9 okt. - 23 okt. - 6 nov.
Tijd: dinsdag 1 3.30 tot 1 5.30 uur
Plaats: Rijssen

Tex-Perimenten
door Klaasje Mulder

Experimenteren met textiel aan de hand van het thema
Bon Appetit.
Kosten: leden € 72,00; niet-leden € 90,00
Data: 2 okt. - 6 nov. - 4 dec.

8 jan. - 5 febr. - 5 maart
Tijd: dinsdag 9.30 tot 11 .30 uur
Plaats: Raalte

Medall ion quilt (technieken quilt)
door Stien Flipse

Kosten: leden € 72,00
niet-leden € 90,00

Data: 3 okt. - 31 okt. - 28 nov.
9 jan. - 1 3 febr. 20 maart

Tijd: woensdag 9.30 tot
11 .30 uur

Plaats: Holten

Log Cabin (ook voor beginners)
door Stien Flipse

In 6 lessen gaan we verschil lende mogeli jkheden
van Log Cabin maken.
Kosten: leden € 72,00

niet-leden € 90,00
Data: 9 en 23 okt. 1 3 en 27 nov.

11 dec. en 22 jan.
Tijd: dinsdag 9.30 tot 11 .30 uur
Plaats: Zwolle

Quilt
door Mini Tempelman

We maken een Convergence quilt uit het boek van
Ricky Tims. De quilt kan in principe gemaakt worden
met 2 a 3 stoffen. We kunnen appliceren op de quilt.
Het l i jkt veel moeil i jker dan het is.
Kosten: leden € 36,00

niet-leden € 45,00
Data: 1 7 okt. een hele dag

en 21 nov. een halve
dag.

Tijd: woensdag 1 0.00 tot
1 5.00 uur

Plaats: Holten




