
«GAMLE BLOKKER FÅR NYTT LIV!»  
-Lek med farger og stoffer 

 
Finn frem blokker fra skap og skuffer. De kan være påbegynt, ferdige eller håpløse. 

Uansett har du samlet dem i poser og esker gjennom hele din sykarriere. Nå er tiden 
inne for å ta dem med på luftetur.  

 

Jeg tar med meg et knippe med mønstre, en bunke med tepper og et utall uferdige 
prosjekter og viser frem som inspirasjon til videre ferd. 

 

Her kan du hente inspirasjon fra en palett av ulike design samtidig som vi andre 
kommer med muntre tilrop og gode råd og forslag til montering. 

 

Målet med kurset er at du skal få ny inspirasjon til hvordan du kan omgjøre dine 
uferdige blokker til et ferdig produkt. La de forlatte blokkene bli ferdige og få nytt liv i 
et vakkert stykke arbeid fra dine hender. Med riktig fyllmasse eller kantstoff som 
følgesvenn kan dine blokker skinne som funklende diamanter. Jeg hjelper til med 

stoffsammensetninger, layout på teppet, beregning av stoffmengder og syveiledning 
for de som trenger det. 

 

Om iveren tar riktig overhånd så ender du kanskje opp med nye blokker som kan gi 
startskuddet til nye prosjekter! 

 
 

Utsyr som kursdeltagere må ta med:  
Ta med deg det du har av blokker som du ønsker å blåse nytt liv i, samt papirmaler 
og inspirasjonskilder dersom du har det. Om du allerede er godt i gang med skisser 
på det du ønsker å sy så tar du de selvfølgelig med.Ta med et utvalg av forskjellige 
stoffer som du ønsker å ha med deg på ferden. 

Det er alltid lurt med notatblokk og skrivesaker i tilfelle du vil skrible ned gode ideer. 

• Ta med så mye stoff som du orker å bære 

• Skrivesaker og papir for notater 

• Trykkblyant og rutepapir for å tegne opp blokker og layout på teppet 

• Vanlig linjal og passer til å tegne opp blokker 

• Saks, knappenåler, synåler og sytråd for tråkling og sammensying 

• Litt stivt papir om du ønsker å lage egne papirmaler 

• Fabric Glue Pen fra Sewline – en limstift som egner seg fint til liming av stoff 
på papirmaler og erstatter tråkling for hånd 

• Det du måtte ha av papirmaler i ulike fasonger som du tror kan egne seg 
(f.eks diamanter, kvadrater, trekanter, sirkler, leaf, femkanter, sekskanter, 
clam shell, etc...) 

• Husk godt humør ☺ 

Dersom du regner med å komme i gang med sammensying av blokker i løpet av 
kurset så ta også med (vurder selv hvor raskt du jobber): 
 

• Symaskin og symaskinnåler for sammensying, Skjærematte, Skjærekniv, 
Inchlinjaler 

 


