
Materialeliste - Bernina 7- og 8-serie kursus.

1. DEL - ( uden broderimodul ).

● 2 stykker stof 25 x 35 cm ( forside og bagside ), samt ca. 10 cm ekstra af enten
forside eller bagsidestoffet.

● 1 stykke TYNDT mellemfor  25 x 35 cm( quiltevat, som er 1- 2 mm tykt )

● 1 PLASTIC lynlås mindst 30 cm lang ( ikke delbar ).

● Sytråd som passer til dit stof

● Dekorativ tråd i flere farver, som kan ses på dit forside-stof ( f.eks. rayon eller
polyestertråd i 40 WT eller lign. - Altså ikke for tyk ).

● 40 cm pyntebånd, som er mellem 20 og 25 mm bredt ( kan være med motiver eller
ensfarvet i en kontrastfarve til forsidestoffet ).

TIL EKSTRAPROJEKT ( som du kan sy i løbet af eftermiddagen eller derhjemme )

● Ringbind/brevordner

● 2 stykker stof ( forside og bagside ), samt et stykke tyndt mellemfor ( quiltevat ) som
har følgende mål:

1. Mål omkredsen af dit ringbind - fra forreste kant, omkring ryggen og til
forreste kant på den anden side: Læg 10 cm til dette mål. =  Længden af
stoffet.

2. Mål højden på dit ringbind - fra øverste kant til nederste kant: Læg 10 cm til
dette mål. = Højden af stoffet.

● 2 stykker stof ( til indvendige ”flapper” ): længde:  ½ af mål 1 x højde: mål 2.

● Dekorative tråde i flere farver, som kan ses på dit forsidestof, evt. Tyk tråd ( 2 - 4
mm tyk) til dekoration.

● Sytråd som passer til dit stof.

GENERELT

Symaskinenåle, som passer til din tråd -  f.eks. Topstitch 80 eller 90.

● Din Bernina med ALT det tilbehør, du har. HUSK strømledning, fodpedal,
undertrådsspoler og ekstra fødder, samt brugsanvisningen til maskinen.

● Målebånd og ( hvis du har det ) patchworklineal, rulleskærer og skæremåtte, samt
stofsaks.

● Alm. Sytilbehør - herunder: Stofblyant, knappenåle, lille saks, opsprætter o.s.v.

● 2 Teststykker: Stof i A4 størrelse MED rivevlies i samme størrelse.



Materialeliste - Bernina 7- og 8-serie kursus.

2. DEL ( med broderimodul )

Generelt gælder for stof til broderierne, at de ikke skal være med meget mønster, da
vi jo gerne vil se broderierne, når vi er færdige!!

Lille bordløber ( jeg har tænkt på jul, men du må gerne tænke på noget andet )

● 2 stykker stof 30 x 55 cm ( forside og bagside )

● Broderitråd i flere farver, som vil være pæne på dit forsidestof, HUSK Bobbin-fill
( broderi-undertråd ).

In-The-Hoop - lille pung med lynlås

● 2 stykker stof og 1 styk tyndt mellemfor med lim: 20 x 10 cm ( forside og for )

● 2 stykker stof og 1 styk tyndt mellemfor med lim: 20 x 20 cm ( forside og for )

● 2 stykker stof  og 1 styk tyndt mellemfor med lim 20 x 30 cm ( bagside og for )

● PLASTIC lynlås mindst 20 cm lang

● Broderitråd som vil være pæn på dit forsidestof - flere forskellig farver. HUSK
broderi-undertråd.

● Midlertidig stoflim - gerne spray ( 505 eller KK2000 ).

● Lidt tape ( Tesa Invisible englehud eller Scotch Magic er begge gode til formålet).
GENERELT

● Nåle til broderi -  f.eks. Topstitch 80 eller 90.

● Din Bernina med ALT det tilbehør, du har. HUSK strømledning, fodpedal,
undertrådsspoler, broderirammer OG skabeloner til rammer.

● Målebånd og ( hvis du har det ) patchworklineal, rulleskærer og skæremåtte, samt
stofsaks.

● Alm. Sytilbehør - herunder: Stofblyant, knappenåle, lille saks, opsprætter o.s.v.

● Rivevlies som passer i bredden til oval ramme ( 255 x 145 ) - vi skal sætte i rammen ca.
6 gange med rivevlies. HUSK: Vlies skal være noget STØRRE end broderirammen, for
at sidde godt.

●  Ikke-vævet vandopløselig vlies ( IKKE plastic ) til at sætte i rammen 1 gang. ( Kan
hedde mange ting, men det vigtige er at den er vandopløselig og har en stoflignende
kvalitet, som regel er den hvid ). HUSK: Vlies skal være noget STØRRE end
broderirammen, for at sidde godt.

● Sytråd til sammensyning af den lille bordløber.

● MADPAKKE TIL FROKOST!!


