
Kursus i syning, tryk og frihåndsbroderi 
Undervisere: Charlotte Wiegand, Karen Marie Dehn og Mette Back 
Uge 7, 7.-12. februar  2014 for hele workshoppen, 7.-9. februar 2014 for broderi og tryk workshop  
 
Fredag d. 7/2-2014 starter vi på et fantastisk spændende kursus hvor vi skal arbejde med at sy, trykke og 
brodere på beklædning. Kurset henvender sig til dig der gerne vil fordybe dig i tilskæring, syning, tekstiltryk 
og broderi universet, og har lyst til at arbejde med et personligt og unikt udtryk. Du har mulighed for at 
lære nye spændende teknikker til dekoration på beklædning, en masse om tekstiltryk og frihåndsbroderi, 
og for at arbejde kreativt med beklædning. Men der er også mulighed for at fordybe dig i tekstiltryk og 
broderi universet ved kun at deltage i 2  ½  dages workshop, og sammen med andre tekstil elskende og 
suge til dig af vores viden og ekspertise (se nærmere nedenfor). 
 

 
 
Workshop med broderi og tryk vil være fredag (fra 17.00) til søndag. For dem som vælger hele pakken, alle  
dage, vil man ud over tryk & broderi workshoppen, også få fire dages intensive & inspirerende dage med 
fokus på tilskæring, mønsterkonstruktion, drapering og syning. Vi skal arbejde med hvordan man omsætter 
et billede/tegning til et mønster, og tager højde for snit, form, design og valg af materialer. Derudover skal 
vi selvfølgelig også arbejde med tilretning, syteknikker og indlægsmateriale mm. Undervisningen 
tilrettelægges individuelt, og der er mulighed for at arbejde med præcis det du ønsker. 
 
På broderi og tryk workshoppen lærer du: 

 Elementære teknikker indenfor tekstiltryk. 
 Indsigt i hvilken type af farver man bruger til de forskellige slags materialer. Vi arbejder med 

Uniprint bindere, og du vil få et overblik over dette farvesystem, hvordan man blander dem osv. 
 Hvordan man kan arbejde med tekstiltryk på beklædning, så man f.eks. understreger en form, en 

udskæring, stofligheden mm. 



 Hvordan man ved at kombinere tryk og broderi kan skabe noget helt unikt 
 At sy 5 forskellige broderisting 
 At overføre motiver til broderi 
 Hvordan du forbereder din beklædning til broderi, så det fungerer 
 En masse om stoflighed og udtryk 
 At finde vej til det design du synes er smukt, funky eller fint 

For at optimere hvad vi kan nå på tryk/broderi workshoppen, arbejder vi med nogle færdige motiver og 
mønstre lige til at gå til. Du kan sætte dit eget præg via måden det bruges, hvilke farver det trykkes i og 
hvordan du f.eks. broderer videre på det. Der vil dog være mulighed for at arbejde med egne 
mønstre/motiver hvis der gives besked om dette i god tid. 

 

 
 
Vi starter fredag d. 7/2- kl. 17.00 med en fælles introduktion til kurset. Herefter bliver der forskellige hold 
opdelinger: nogen starter med at tilskære, nogen starter på tryk holdet og et sidste hold starter med intro 
til broderi, hvorefter man roterer på holdende de efterfølgende dage. Dagene kører fra 9.30 – 16.30, 
hvorefter det vil være muligt at arbejde videre i værkstederne på egen hånd.  
 
Der vil blive serveret dejlig frokost hver dag. Du vil selvfølgelig kunne overnatte på vores værelser uden 
ekstra beregning (medbring selv sengetøj samt håndklæder), og benytte thekøkken samt værkstedet om 
aftenen. Hvis du overnatter, skal du selv sørge for morgenmad samt aftensmad. Her er 4 dobbelt og 2 
enkeltværelser, som reserveres efter først til mølle princippet. Dog vil dem der er tilmeldt hele 
sommerkurset have førsteret. Hvis alle værelserne er besat kan vi henvise til Bed & Breakfast i nærheden. 
 
 
 
 
 



 
 
Tryk og broderi workshop: 
Fredag den 7/2  kl. 17-21.00 
Lørdag den 8/2 kl. 9.30-16.30 
Søndag den 9/2 kl. 9.30-16.30 
 
Sy dage: 
Mandag 10/2 - 0nsdag den 12/2 
 
Pris for workshop i broderi og tryk 1785,- og hele kurset 2995,-. Så snart kursusafgiften er registeret på 
Emililundens konto er du tilmeldt kurset. Husk at påføre navn, mail eller telefonnummer. 
Møns Bank: reg.nr. 6140 - kontonr. 1037843 

 
Se mere på Karen Marie Dehns blog lige her http://www.karenmarie.nu/ , Mette Backs blog lige her 
http://finurligefinesser.blogspot.dk/  og hos Charlotte Wiegand lige her www.charlottewiegand.dk 
 

For nærmere info og tilmelding kontakt: Charlottewiegand@gmail.com 

Vi glæder os helt vildt meget til at se jer og kan love at det bliver sjovt!!! 
 
Mange hilsener 
 
 
 
Charlotte, Karen Marie og Mette 
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