
Lodtrækning og
demonstrationer til

Quiltrally hos BaliQuilt
Dagen igennem kan du se, prøve og høre om mange forskellige teknikker og emner.

Hver gang skal du regne med ca 15 - 20 minutter.
Der er mulighed for afprøvning på langarmen dagen igennem.

Vi har altså planlagt en dag spækket med oplevelser, lækker kaffe og kage
samt naturligvis et par gode tilbud til dig, som lægger vejen forbi.

Kl. 9.30 Birte viser flot silkebåndsbroderi til dekoration, småting som nålebog, mobiltaske
eller andet.

Kl. 10.30 Morten Kyndbøl giver tips til, hvordan du får din maskine til at holde i lang tid uden
nedbrud

Kl. 11.30 Laila viser, hvordan du nemt syer blokke med de nye Moda Cake Mix opskrifter.

Kl. 12.30 Morten Kyndbøl giver tips til, hvordan du får din maskine til at holde i lang tid uden
nedbrud

Kl. 13.30 Birte viser flot silkebåndsbroderi til dekoration, småting som nålebog, mobiltaske
eller andet.

Kl. 14.30 Laila viser, hvordan du kan quilte op til 800 forskellige mønstre uden at skulle købe
dyre linealer og øve dig i 100 år.

Kl. 15.30 Laila viser, hvordan du quilter frihånds eller med pantograf og rillemønster på
langarm

Dørene åbnes kl 9.00 og lukkes igen kl. 17.00. Du får også her en gratis blok og oven i etmønster på
en flot brødserviet med stitchery.

Kyndbøl Symaskiner er her med de sidste nye symaskiner. Der er mulighed for at bestille og få
efterset sin maskine på dagen. Morten er her fra kl. 9.00 - 15.00.

Der trækkes lod blandt alle salg om en quiltning af tæppe ELLER en prøv selv at quilte dag ELLER et
eftersyn af din symaskine.
Vinderne offentliggøres på BaliQuilts facebookside, i webshoppen her på denne side, i butikken ved
opslag. Du skal henvende dig vedrørende gevinst senest 1. oktober.

Jeg glæder mig meget til at se DIG til Quilterally hos BaliQuilt.

Glade hilsner
Laila


