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Velkommen til 2008 – SYNINGENS ÅR 
Vi håber, du har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Som du véd, er der sket nogle ændringer 
hos Kyndbøl Symaskiner, men ARTISTEN lever i bedste velgående og fortsætter som aftalt!! 
 
ARTISTEN-møde i denne uge 
Vi mødes på torsdag kl. 17 – 19 og igen fredag kl. 9 – 11. 
Send os en mail tilbage, så vi véd, hvor mange der kommer hver gang.  
Denne måneds emner er: 
 
MULTI-HOOPING Vi viser, hvordan du bruger Multi Hooping funktionen i dit  

software program, og hvordan du anvender det under selve broderiet. 
 
STABILISERING Der findes et hav af forskellige stabiliseringsmaterialer – vi gennemgår 

hovedgrupperne; hvad man bruger de forskellige dele til og hvad du skal tage 
hensyn til. 

 
Har du lyst til selv at lave multi-hooping, så tag din PC med – man lærer altid mest,  
når man selv prøver det (husk din dongle). Tilsvarende må du meget gerne  
medbringe materialer, der har voldt dig problemer mht. stabilisering – så forsøger vi  
at finde den bedste løsning. 
 
 
Dine opgaver til denne gang 
Som du måske kan huske, fik du ”lektier for”:  
1. Har du lavet noget, du synes, vi andre kunne have glæde af at se, så tag det med  
    – vi vil MEGET gerne se, hvad der foregår i DIT syværelse. 
2. – Og så var der et LOGO til ARTISTEN: Har du et forslag – eller har du allerede  
    nået at eksperimentere lidt?? 
Mødet i februar 
Vi har aftalt at mødes  
tirsdag d. 26.02. kl. 17 – 19 og 
onsdag d. 27.02 kl. 9 – 11. 
Tænk allerede nu på, hvad du kunne tænke dig, mødet skal handle om næste gang. 
 
 
 
Vi ses i slutningen af ugen 
 
Berit & Mach 
 
Morten & Tine 
 


