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KREATIV HÅNDSØM  

Skap nye blokker med papirmaler – Skjenk deg en dose fantasi og bli med på leken! 

Å skape nye former og utrykk er noe av det morsomste jeg vet! Jeg liker å sitte og 

pusle med papirmaler og se hvordan jeg kan kombinere de på nye måter. Av og til så 
går det ikke helt i hop med de papirmalene jeg har tilgjengelig og da tegner jeg mine 
egne! Her er det mange muligheter! 

På kurset viser jeg noe av det jeg har lagd som resultat av slike puslerier og vi tar for 
oss noen av blokkene og går gjennom hvordan de kan syes. Hvis du ønsker så 
hjelper jeg deg med å sette sammen spennende stoffkombinasjoner som gir arbeidet 

ditt særpreg. 

Målet med kurset er at du skal lære å bli litt mer selvgående, få evne til å plukke 

inspirasjon fra flere kilder og sette det sammen til ditt eget uten en eksakt oppskrift. 
Håndsøm over papir åpner opp for mange nye former og uttrykk samtidig som det gir 
et veldig nøyaktig resultat. Jeg deler villig av mine smarte tips og håpet er at du blir 
inspirert til å finne frem nål og tråd og uredd gå på oppdagelsesferd og skape helt 

nye blokker. Eller du kan plukke elementer fra mine tepper og sette det sammen til 
ditt eget unike uttrykk. Jeg hjelper til med stoffsammensetninger, layout på teppet, 
beregning av stoffmengder og syveiledning for de som trenger det. 

 

Utsyr som kursdeltagere må ta med:  
Ta med deg det du har av papirmaler og inspirasjonskilder for tanker om videre 
fremdrift. Dersom 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. Start med stoffet til blokkene, resten bestemmer du når blokkene 
er ferdig. 
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 


