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Juleinspirationsmødet er nu vel overstået – vi håber, I kunne bruge nogen af de ideer, vi 
have på bordet – både herfra men også jeres egne ideer. Det er dejligt at mærke den energi 
og entusiasme, der stråler ud af alle, og som smitter af!  
 
 
 
Valg af kontaktperson 
Vi har endnu ikke fundet en kontaktperson, men kan mærke at vi skal vente et par omgange 
med det – så vi lærer hinanden lidt bedre at kende. 
 
Fremtidige møder 
I fremtiden vil møderne foregå på den måde at vi kommer med et oplæg (efter inspiration 
og ønske fra jer) på ca. ½ time. Herefter er det op til jer at udfylde resten af tiden: Det kan 
være ved at arbejde videre med det oplæg, vi er kommet med; at udveksle ideer, tips og 
tricks eller at få svar på de spørgsmål, du sidder derhjemme og pusler med. 
 
Januarmøde 
Vi har aftalt næste møde torsdag d. 17.01.08 kl. 17 – 19  
og fredag d. 18.01.08 kl. 9 – 11.  
Mødets emne er: Store broderier med opdeling i rammen samt vlieseline og deres 
anvendelser. 
Send os gerne en mail tilbage inden, så vi véd, om du kommer torsdag el. fredag. 
 
Februarmøde 
I februar mødes vi tirsdag d. 26.02.08 kl. 17 – 19  
og onsdag d. 27.02.08 kl. 9 – 11. 
Emnet for dette møde fastlægges først på januarmødet, men har du forslag, er du meget 
velkommen til at sende dem til os. 
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Deltagerliste 
På første møde blev vi enige om at vi gerne må sende en deltagerliste med navne, 
telefonnumre og mailadresser, så I på den måde har mulighed for at kontakte hinanden.  
HUSK at fortælle os andre om alle de gode ideer, I sammen opfostrer – dem vil vi MEGET 
gerne have del i på møderne!! 
 
Postnissen 
Der var flere, der spurgte efter den lille stingsatte nisse, og jeg vedhæfter den derfor, så du 
kan brodere den ud. Jeg vedhæfter også stregtegningen, som den er stingsat efter – hvis du 
har lyst til selv at prøve.... 
Nissen er broderet på en Bernina Artista 730 – hvis du har et andet mærke, kan din maskine 
måske ikke læse filen. Sig til hvis du får problemer, så sender vi den i et andet format. 
 
Dine opgaver til næste gang 

1. Send os en mail – eller ring herind – og fortæl os hvornår du kommer. 
2. Har du lavet nogen flotte broderier – gerne i store størrelser – så tag dem med og vis 

os. 
3. Vi fandt aldrig ud af om ARTISTEN skal have sit eget logo?? Når du alligevel sidder 

ved broderimaskinen – så kunne det jo være at der kommer et forslag frem??? – Eller 
det skal måske applikeres??? 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

Vi ønsker dig en rigtig dejlig jul og et fantastisk godt nytår i syningens tegn (naturligvis) 
Vi glæder os til at komme i gang igen  

– når vi nærmer os, sender vi dig en mail  
– så du véd. hvilke ting, du skal medbringe til vores næste møde. 

 
 
 

Mange julevarme hilsner 
 

Berit & Mach 
Morten & Tine 


