De vakanties lopen ten einde en we zijn blij dat we het
nieuwe quilt programma van Iriscreatief kunnen presenteren
We hebben een aantal leuke cursussen en workshops voor je op een rij gezet; ga er
maar eens even voor zitten:
Programma cursussen en workshops IRISCREATIEF 2018/2019
Basiscursus Patchwork en Quilten
Deze basiscursus bestaat uit 5 lessen.
In deze cursus begin je met eenvoudige patronen. Gedurende de cursus leer je diverse
technieken in de blokpatronen. Wanneer alle blokken gemaakt zijn, vormen zij samen een
Sampler.
Cursusdata: 9 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni en 29 juni.
Tijd: Van 10.00 tot 12.30 uur.
Locatie: Iriscreatief Borne.
Je betaalt per cursusdag op locatie.
Kosten € 17,50 inclusief cursusmap, excl. stoffen.
Voor deze basiscursus kun je ook gebruik maken van je eigen quiltstoffen.
En kun je ook de stoffen in onze winkel kopen. Aanmelden voor deze basiscursus? Ga dan
naar de website www.iriscreatief.nl .
Naar de categorie/workshops/events/Basiscursus Patchwork en Quilten.
Deelname gaat op datum van inschrijving. Of meld je aan bij Atelier Iriscreatief in Borne.
Appliceer cursus
In deze cursus leer je aan de hand van patronen in 4 lessen verschillende
appliqueertechnieken.
Cursusdata: 9 maart, 6 april, 4 mei, 1juni en 29 juni.
Tijd: Van 13.30 tot 16.00 uur.
Locatie: Iriscreatief Borne.
Kosten: € 17,50 per dagdeel cursus.
Voor deze workshop kun je ook gebruik maken van eigen quiltstoffen.
En kun je ook de stoffen in onze winkel kopen.
Je betaalt per cursusdag op locatie.
Aanmelden voor deze appliceercursus? Ga dan naar de website www.iriscreatief.nl .
Naar de categorie/workshops/events/appliceer cursus.
Of meld je aan bij Quiltatelier Iriscreatief Borne.
Scrap your Bloom
In 6 lessen leer je appliqueren met vlies.
Leuke techniek waarbij je met de naaimachine werkt en met de hand appliqueert.
Cursusdata: 24 sept., 15 okt., 26 nov. 2018 , 21 jan., 4 febr. en 18 mrt. 2019,
Tijd: Van 13.30 tot 16.00 uur.
Locatie: Iriscreatief Borne.
Kosten: € 18,50 per dagdeel cursus.
Voor deze workshop kun je ook gebruik maken van je eigen quiltstoffen.
Je betaalt per cursusdag op locatie Aanmelden voor deze Scrap your Bloom cursus op onze
website www.iriscreatief.nl onder categorie/workshops/Events/Scrap your Bloom.

Kerstworkshops
Kerstharten
In deze workshop maakt je een decoratie kersthart van stof.
Workshopdata: 22 okt., 29 okt.,19 nov.,
Aanvang: 13.30 tot 16.30 uur
Locatie: Iriscreatief Borne.
Kosten workshop: € 18,50 inclusief alle materialen.
Aanmelden voor deze workshop (dat kan op de website vanaf 5 september) ga dan naar de
website www.iriscreatief.nl categorie/workshops/events/kersthart.
Of meld je aan bij Atelier Iriscreatief.
Kerstmannetje
In deze workshop maak je het grote kerstmannetje.
Workshopdata: 3 dec., en 10 dec.
Aanvang :13.30 tot 16.30 uur.
Locatie: Iriscreatief Borne.
Kosten workshop: €22,50 inclusief alle materialen.
Aanmelden voor deze workshop (dat kan op de website vanaf 5 september) ga dan naar de
website www.iriscreatief.nl categorie/workshops/events/Kerstmannetje
Of meld je aan bij Atelier Iriscreatief.
In het Atelier kunt je de pakketjes kopen voor de andere twee kerstmannetjes.
BEE
Zoals jullie weten hebben we iedere donderdag een Bee. Deze is helaas volgeboekt.
We starten daarom op maandagochtend 24 september met een nieuwe bee groep.
Bee maandag 2018
Datums: 24 sept, 1 oktober, 8 okt, 15 okt., 22 okt., 29 okt., 19 nov., 26 nov., 3 dec. en 10 dec
2018.
Aanvang : 10.00 tot 12.30 uur.
Locatie : Iriscreatief Borne.
Kosten : € 3,00.
Aanmelden via de website onder categorie cursus/workshops/event/Bee maandag 2018
Quiltprojecten
We hebben verschillende Quilt Block of the two month groepen op zaterdag en maandag.
Remember When designer Libby Richardson 2018/2019
Blessing of Spring designer Jennifer Boshard 2018/2019
Papergarden designer Rosalie Dekker2018/2019
We starten in januari 2020 met Block of the two month Quilt Pemberley designer Katrina
Hadjimichael’s. We zijn bezig om de quilt te maken als voorbeeld voor dit BOM project.
Er zijn nog twee plaatsen vrij. Vol is Vol.
Inschrijving voor deze quilt voor 1 april 2019. Meld je bij Quiltatelier Iriscreatief, dan krijg je alle
informatie over dit project.
Voor 2019 starten we met het nieuwe quiltproject Block of the two month 4 seizoenen Quilt van
Bonnie Sullivan .
Het patroon bestaat uit 4 delen. Je kunt er een quilt van maken of de blokken apart maken. Er is
plaats voor 8 personen. Kosten € 32,50 per patroon inclusief stof.
Bee datum: 12 jan., 2 mrt., 10 mei., en 12 juli.
Locatie: Iriscreatief
Aanmelden Iriscreatief + inschrijving € 32,50.
Dit bedrag wordt verrekend met het laatste patroondeel inclusief stof.
Je bent van van harte welkom bij Iriscreatief.
Namens het Team Iriscreatief.

