	
  

Patchwork en quilten
September 2014 tem juni 2015

1. Atelier op woensdagvoormiddag 10u-12u30
10/09-24/09-01/10-15/10-05/11-12/11-03/12-10/12-07/01-21/01
04/02-25/02-04/03-18/03-01/04-29/04-06/05-20/05-03/06-24/06
3. Atelier op woensdagnamiddag 13u30-16
10/09-24/09- 01/10-15/10-05/11-12/11-03/12-10/12
07/01-21/01-04/02-04/03-01/04-06/05-03/06
5. “Machinaal patchen”: we werken met lat, mat en cutter. We maken enkele composities die
ideaal zijn om machinaal uit te werken zoals de log cabin, flying geese, etc. We leren enkele
kneepjes om precies en toch snel te werken.
Woensdagnamiddag 13u30-16u op 25/02-18/03-29/04-20/05-24/06
* Basiskennis over de werking van de eigen naaimachine is vereist.
6. Atelier donderdagvoormiddag 10u-12u30 of namiddag 13u30-16u – (bijna VOLZET)
25/09-09/10-13/11-11/12-15/01
26/02-12/03-30/04-28/05-04/06
7. Atelier vrijdagvoormiddag 10u-12u30
12/09-03/10-07/11-14/11-05/12
16/01-06/02-06/03-27/03-29/05
26/09-10/10-28/11-12/12-30/01
27/02-13/03-03/04-08/05-05/06
8. Atelier vrijdagnamiddag 13u30-16u
12/09-03/10-07/11-14/11-05/12
16/01-06/02-06/03-27/03-29/05
9. Atelier & Mystery (laatste kans!) vrijdagnamiddag 13u30-16u
26/09-10/10-28/11-12/12-30/01
27/02-13/03-03/04-08/05-05/06
* Voorbehouden voor mensen die de mystery willen volgen of voor diegene die de mystery reeds volgden.
10. Vrijdagvoormiddag 09/01 van 10u-12u30: quiltmotieven voor gevorderden
Hoe ontwerp je een quiltmotief? Hoe bereken je rasters? Hoe doe je een boordmotief passen?
Iedereen die zich graag verder verdiept in het quilten, is welkom.
11. Vrijdagnamiddag 09/01 van 13u30-16u: quiltles voor de cursisten van de voorbije
Mystery reeksen. Wie graag uitleg wil en motieven voor het quilten van de Mystery-quilt, is
welkom in deze les!
Prijs: 12€/halve dagles. De gereserveerde lessen tot en met juni dienen cash betaald te worden
bij inschrijving (ten laatste eind januari). Lees ook de afspraken na mbt annulatie.
Eigenwys	
  –	
  Steenweg	
  101,	
  9810	
  Eke	
  

	
  

www.eigenwys.be	
  -‐	
  info@eigenwys.be	
  

	
  

Nieuw! Scandinavian woolies- Block of the Month
Ontvang (per post of in de winkel) elke maand het patroon, kleurenfoto en korte uitleg voor
dit winters applicatiequiltje (Eigenwys ontwerp). We combineren wollen stofjes in de lekkerste
sorbetkleuren met katoenen ondergronden en werken het quiltje af met geborduurde
accenten. Het centrum van de quilt meet B:60cm op H:45cm en wordt aangevuld met een
boord naar keuze. Dit project loopt over 6 maanden (januari tem juni).
Voor meer inspiratie en gezelligheid, organiseert Eigenwys ook een maandelijkse Quilting Bee
(gratis en optioneel). De data voor deze bee’s worden doorgemaild na inschrijivng. Voor wie
nood heeft aan uitleg bij de gebruikte technieken, kan terecht in Atelier Julie (optioneel).
Prijs: 90€ inclusief een startpakket effen wolletjes aan een voordelige prijs van 20€ en een
waardebon (1 jaar geldig) van 40€ voor extra wolletjes, stoffen en materiaal naar keuze bij
Eigenwys. Indien je het patroon per post wenst te ontvangen (enkel voor België), is er een
meerprijs van 8€. Opgelet: het aantal inschrijvingen voor deze BOM is beperkt tot de
voorraad wolletjes op is!

Atelier Julie
A. Handwerkatelier: hier kan je terecht voor les in handwerktechnieken (bv. Block of the
Month, bloemen in vilt, geborduurd quiltje Edelwys, …). Te kiezen uit
zaterdagvoormiddag 31/01, 28/03, 20/06 van 9u30 tot 12u00. Prijs: 12€/les excl.
materiaal.
B. Machinaal atelier: hier kan je terecht voor de kleine projectjes zoals de
klikportemonnee, de 3 kerstmannen uit de kinderatelier, het striktasje, de toiletzak, etc.
Donderdagavond 09/04, 07/05, 18/06. Prijs: 12€/les excl. materiaal.

Korte voorjaarsworkshops 2015
1. Haken, module II: we leren boordjes haken en we leren haken met fijne garen. Niet
voor absolute beginners. Woensdagavond 28/01 en 11/02 van 19u00 tot 21u30.
Prijs: 24€ excl. materiaal
2. Beer, konijn (nieuw!) of gans (nieuw) op woensdagavond 11/03, 18/03, 25/03 van 19u
tot 21u30. Prijs: 12€ /les excl. materiaal
3. Creatief borduren op woensdagavond 22/04 (basissteken), 06/05 (lintborduren),
20/05 (parels) van 19u00 tot 21u30. Prijs: 36€ excl. materiaal.
4. Atelier creatief borduren: je brengt een eigen werkje mee en we begeleiden jou naar
een mooi eindresultaat. Donderdagavond 29/01 en/of 26/03 van19u00 tot 21u30.
Prijs: 12€ /les excl. materiaal
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Naaiatelier
Voor de hippe dames, eigenwyze mama’s of creatieve oma’s
Je brengt een patroon naar keuze mee of een kledingstuk dat je wil retoucheren en we
begeleiden jou naar een afgewerkt resultaat. Kinderkledij, broeken, vesten, rokken,… De tips
& tricks voor het naaien van kledij leer je hier.
1. Groep I op donderdagavond 18u30-21u30
25/09-23/10-06/11-04/12-15/01
26/02-12/03-23/04-21/05-04/06
2. Groep II op zaterdagvoormiddag 9u30–12u30
27/09-25/10-08/11-06/12-17/01
28/02-14/03-11/04-23/05-06/06
Prijs voor de naaiateliers, cash te betalen bij inschrijving: 85€ per reeks van 5 lessen, inclusief
een waardebon van 25€ (1 jaar geldig) voor aankoop van stoffen en materiaal bij Eigenwys.

Naaiatelier voor kinderen
Voor meisjes en jongens tussen 8 en 15 jaar
We maken een vlaggenlijn, een kerstman, een tasje, een verrassing voor mama en papa en
zoveel meer! De les gaat maandelijks door op vrijdagavond van 18u30 tot 21u.
Deze naaiateliers zijn gereserveerd voor kinderen die reeds naaikamp Module I en II volgden.
26/09-24/10-21/11-22/12 (NM van 13u30-17)-30/01
13/02-27/03-24/04-22/05-05/06
Prijs: 70€ per reeks van 5 lessen, inclusief een waardebon van 25€ (1 jaar geldig) voor
aankoop van stoffen en materiaal bij Eigenwys. Het aantal plaatsen is beperkt!
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Naaikampen voor de kleine naaisters
Voor meisjes en jongens tussen 8 en 12 jaar
De naaikampen duren drie dagen en worden verzorgd door twee juffen voor maximum 8
jonge naaisters/kamp. Module I is voor absolute beginners, module II is voor gevorderden en
module III is voor professionals. Voorbeelden van wat we maken, kan je zien in de winkel.
Module I: we doen stikoefeningen en ontdekken de machine. We maken een sjaaltje, een
stroptas, een toiletzak met rits en eventueel een broche en speldekussen in vilt.
Module II: We maken een rokje met rits en een omkeerbare draagtas.
Module III: we maken een kleedje en een pennenzak
Wanneer
Krokusvakantie: 16/02, 17/02 en 18/02/2015 – module I of II (VOLZET)
Paasvakantie 06/04, 07/04 en 08/04/2015 – module I of II
Zomervakantie 24/08, 25/08, 26/08/2014 – module II of III
Lesuren: 9u30-12u30 en 13u-15u45. De kinderen kunnen afgezet worden vanaf 9u en
opgehaald worden tot 16u45. Gelieve deze uren te respecteren want de lesgeefsters hebben
zelf kindjes om weg te brengen en op te halen.
Prijs
Module I: 96€ per persoon
Module II: 98€ per persoon
Module III: 98€ per persoon
We vragen 50€ voorschot bij inschrijving. Dit kan enkel cash in de winkel. De prijs is telkens
inclusief lesgeld, stoffen, verbruikersmaterialen, water of fruitsap. Inschrijvingen lopen telkens
tot een maand voor startdatum zodat we het nodige materiaal tijdig kunnen bestellen. Bij
annulatie zonder medisch attest, wordt er 50% van het inschrijvingsgeld ingehouden behalve
indien er iemand de gereserveerde plaats kan innemen. Bij te weinig inschrijvingen, kan
Eigenwys het kamp annuleren. We vragen ook om ons telkens een volledig ingevuld
inschrijvingsformulier te bezorgen. Dit kan je anvragen via mail of in de winkel.
Zelf mee te brengen:
•

Naaimachine + handleiding + doosje reservenaalden voor de machine + ritsvoet

•
•
•

Algemene naaibenodigdheden: stofschaar, lintmeter, spelden, krijt, tornmesje,
naainaalden
Schrijfgerief, papierschaar, lat van 50cm (indien mogelijk)
Proeflapjes

•

Lunchpakket
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Afspraken
Inschrijven voor lessen, kampen of workshops kan (liefst) per mail naar info@eigenwys.be met
vermelding van jouw naam, de gewenste data en een telefoonnummer. We checken of jouw
aanvraag mogelijk is en antwoorden asap.
De gereserveerde lessen tot en met juni dienen cash betaald te worden bij inschrijving (ten
laatste eind januari). We verzoeken iedereen hun data op voorhand goed te checken zodat we
anderen niet nutteloos een plaats ontzeggen. Indien je door omstandigheden de cursus niet
kan volgen, vragen wij om minstens 5 dagen voor de aanvang van de les te verwittigen zodat
wij tijd hebben om een vervangpersoon te contacteren. Je kan ook zelf voor vervanging
zoeken. We vragen dit uit respect voor de lesgeefsters , de organisatie en medecursisten. Bij
tijdige annulatie kunnen we een inhaalles inplannen, maar dit is een gunst van ons naar u toe.
Bij laattijdige annulatie of zonder verwittigen, wordt het betaalde lesgeld of voorschot
ingehouden. Eigenwys behoudt zich eveneens het recht een cursus te annuleren bij
onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Het inschrijvingsgeld wordt dan uiteraard
terugbetaald.

Planning Eigenwys
Kerstopendeurdagen:
• Vrijdag 19/12 13u30-20u30
• Zaterdag 20/12 van 10u tot18u
• Zondag 21/12 van 10u tot 12u30
Kerstvakantie:
• Woensdag 24/12: open van 13u30 tem 16u
• Vrijdag 26/12 en zaterdag 27/12: gesloten
• Woensdag 31/01: open van 13u30 tem 16u
• Vrijdag 02/01: gesloten
• Zaterdag 03/01: open van 13u30 tem 18u
De winkel is gesloten in 2015 op volgende data:
• Krokusvakantie: woensdag 18/02, vrijdag 20/02 en zaterdag 21/02
• Paasvakantie: maandag 13/04 tem zondag 19/04
• Vrijdag 01/05 en zaterdag 02/05
Zomeropendeurdagen:
• Vrijdag 28/08: 13u30 tem 18u
• Zaterdag 29/08: 10u tem 18u
• Zondag 30/08: 10u tem 12u30
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