
Quilt Amok hos Kyndbøl Symaskiner afd. Odense havn. 
 
Vi gentager begivenheden som nu har været afholdt flere gang hos Kyndbøl Symaskiner. 
Næste gang til Quilt AMOK dag er søndag d. 27/11-2022 fra kl 8:30-15:30 
Prisen på kun kr. 350,- og er bindende. 
- forplejning hele dagen. 
- Vejledning frihånds quilte teknik med Laila fra BaliQuilt 
- Du Låner GRATIS en quiltemaskine.  
 
Vi laver rotation så man kan teste alle type quiltemaskiner. 
Drømmer du om at få dig en longarm quiltemaskine.  
Enten i ramme, i bord eller en alm. symaskine med lang friram.  
 
Hvis du overvejer dette, så er dette arrangement måske lige noget for dig.  Vores Quilt Amok dag i 
Odense er lavet til dig som overvejer en ny maskine og som gerne vil teste og afprøve long 
quiltemaskine feks fra BERNINA med BSR eller Janome som også har stingregulering.  
Eller måske en symaskine med lang friarm fra BERNINA, Brother, Janome eller Pfaff.   
På denne Quilt Amok dag giver vi dig indsigt i frihånds quilteteknik så du nemmere kan quilte dit 
projekt færdigt 
 
Quilt Amok afholdes kun hos Kyndbøl Symaskiner, afd. Odense havn i Odense og et lavet for dig der 
drømmer om feks. en longarm Quilte maskine. 
 
·         Dømmer du om at få dig en longarm i ramme/bord eller en symaskine med lang friarm.  
·         Går du også i stå, når du kommer til at skulle quilte dit projekt? 
·         Synes du, det er bøvlet at få en quilt ind under friarmen på din maskine? 
·         Er du i tvivl om, hvilket mønster du skal quilte? 
·         Tror du, det er svært og dyrt at lære at quilte selv?  Kan du svare ja til et eller flere af disse 
spørgsmål, så tilmeld dig vores Quilt Amok dag. 
 
 Skriv til mig om din erfaring med quilt og patchwork samt hvilken symaskine du har nu 
oh hvilken maskine du ønsker et teste (låne denne dag)   
 
Der er kun 5 pladser ledig og får du mulighed for at låne/ afprøve- teste en af vores longarm 
quiltemaskiner.   
 
Du får også inspiration og vejledning i frihåndsquiltning. 
Underviser er Laila fra BaliQuilt i Korsør.  
Tilmeld dig nu for at blive skrevet op.  Der er nemlig 5 ledige pladser. 
 
 



Quilt Amok er ren forkælelse. 
- Du får en dejlig morgenmad med rundstykker, juice og kaffe/te. En lækker frisksmurt sandwich og 
sodavand til frokost, kaffe og kage / snold om eftermiddagen. Fri kaffe/te dagen igennem.  
 
- Vejledning i frihåndsquilt og info om vedligehold af din maskine.  
- Fri benyttelse af alle vores quiltemaskiner. Alt dette for kun kr 350,- 
 
 Eneste Krav til dig fra os er et du allerede har en symaskine og lidt kendskab til patchwork og Quilt 
men drømmer om en ny maskine Der er kun 5 pladser ledig.  
Skriv lidt om dine forventninger og hvilken du ønsker et teste / låne denne dag.  
Du medtager selv min 5 stk Quilte Sandwich  min 40x40 cm og evt et quilt som du ønsker at arbejde 
med.   
Quilt sandwich skal være limet eller riet. Øve-quilten, det samme.  
Ulempen ved rining er, at syfoden kan komme under ristingene, det kan løses ved en kurvefod.  
Så lim giver mindst udfordringer.  
Sikkerhedsnåle eller knappenåle kan også anvendes, der skal du bare stoppe og fjerne dem undervejs, 
som du møder dem. Det bremser flowet i din quiltning.  
Så der er mange muligheder, min anbefaling er limning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En typisk Quilt amok dag ser sådan ud. 
 
Vi starter kl 9:30 og slutter kl 15:30/16:00 
 
8:30 9:00 Velkomst og Morgenmad  
Vi giver lidt morgenmad   
 
9:00 9:30  
Instruktion og igangsætning med de valgte maskiner   
 
9:30 12:00  
Instruktion og vejledning i frihånds quilteteknik med Laila   
 
12:00 12:15 Middags pause. 
Vi giver en let frokost   
 
12:15 13:00  
Du quilter amok på din valgte maskine.   
 

13:00 13:15 Pause, kursus slutter   
 

14:00 15:00 Fri quilt med vejledning fra Laila   
 
15:00 15:30 Afslutning og evaluering. 
Bemærk at Kyndbøl Symaskiner afholder dette arrangement i de lækre lokaler på Odense Havn.  
Her er alle maskinerne opstillet, klar til dig, så du kan lege og gå Amok med din quilt. 😊   

Adressen er:  
Kyndbøl Symaskiner afd Odense Havn 
Promenadebyen 4, kld 5000 Odense C 
Parkering overfor promenadebyen 2 – Plads 1.2.3.4 
 
Tlf. Mobil 24212737  
mail: bernina-syxperten@hotmail.com  
www.bernina-odense.dk 
 


