
NYHEDER FOR  

MINE SYKUNDER 

Er der  nogen der 

har en god idé eller 

har en kommentar til 

Dankir, er I meget 

velkommen til at  

skrive til mig. 

I denne udgave 

 Lidt om firmaet 

 Børnetegning 

 2 nye sykursurer 

 3 kunders udtagelse 

 Et tilbud 

God gaveidé til familie: En børnetegning bliver til sofapude. Pris : 650 kr.   

Mit første nyhedsbrev 
Formålet med mit  første nyhedsbrev er at give tilpassede 

oplysninger om hvad der foregår her i virksomheden. Jeg 

arbejder ihærdigt på at, man ikke skal smide ud hvad der 

kan repareres eller give et andet design. Jeg vil være rigtig 

glad, hvis man har lyst til at komme med kommentarer eller 

nye ideer. Jeg syntes gennem de 3 år jeg har arbejdet med 

firmaet at der har været mange sjove opgaver.  

Det er både inden for beklædning og bolig jeg syr. Min 

hjemmeside har fået et helt fantastisk udseende, og den 

udvikler sig hele tiden. og dette kan jeg takke min gode 

veninde Lilian Andersen for.  

Jeg vil hen af vejen lave  produkter man kan købe færdigt 

som er specielt mit eget design. Alle stofrester bliver 

brugt. Der går ikke noget til spilde.  
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LYNLÅSKURSUS 

Den 2 september 2015 vil jeg være klar 
med det første kursus hos Dankir syning. 
Det bliver et lynlås kursus for begynder. 

Jeg vil fortælle om de forskelige typer lynlåse der findes på marked. 

Det har en varighed på ca. 3 timer.  Der vil man lære at sy med : 

 Usynlig lynlås  

 Gylp med lynlås 

 Lynlås i strækstof  

Dette kursus bliver afholdt: Dankir syning, Brunemosevej  2, 4250 Fuglebjerg. Med 

max 4 deltagere. Så meld til hurtigt, hvis du vil have plads på denne dato.  Ring eller 

meld dig til inde på  min facebookside Dankir netbutik. 

Der vil komme flere datoer i løbet af efteråret. Men hvis man kan samle 4 kursister 

hjemme hos sig selv, er det også muligt at jeg kommer og afholder kurset hjemme 

hos dig. 

Man skal selv have symaskine -og eget sy værktøj med 

Det koster 325 kr. pr deltager. Der får man så en mappe, hvor vi vil sy alle prøverne. 

Denne mappe kan man efterfølgende bruge til at slå op i, så men kan se hvordan vi 

nu gjorde.  

Vi holder en lille pause hvor jeg serverer the og kaffe. 

På kurset  vil man kunne købe eller bestille lynlåse og sytilbehør med  –10% af       

prisen 

Begge        

kurser har jeg 

prøvekørt 

med                  

3 deltagere. 

Efter deres anbefaling 

er kurserne blevet ret-

tet til i tid og kvalitet 

 

Når man er på dette kursus er det 
praktisk at have en  fod til syning af 
usynlige lynlås, til sin symaskine. 
Jeg har denne universal fod fra YRK 
til salg for 75 kr.  den passer til det 
fleste maskiner. 

Et uddrag fra mappen: Jeg gennemgår de forskellige  typer lynlåse 

SPIRAL LYNLÅS

4 mm:

I dag bruges den ikke så meget. 

Personligt bruger jeg mest til puder. 

Findes kun ikke delbar.

6 mm og 8 mm: 

Bruger man i fleece jakker eller 

andre jakker uden foér. Møbel hynder 

og tasker. Den findes til gengæld 

både delbar og ikke delbar
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Hejdi Alstrøm 
 
Jeg har været hos 
Kirsten på sy kur-
sus, og da jeg er 
nybegynder kunne 

jeg ikke i min vildeste fantasi 
vide hvad jeg faktisk kunne og 
ikke kunne. 
I dag syer jeg på opgaver som 
ikke lige frem er for nybegyn-
der, fordi jeg har fået så me-
get viden omkring syning og 
ikke mindst har jeg siddet med 
opgaven i mine hænder og 
kunne spørger hvis der var 
noget jeg ikke kunne finde ud 
af. 

 

Aase Axelsen 

Jeg har syet 

igennem mange 

år, men under 

kurset lærte Kir-

sten mig hvad min gamle Ma-

jor Columbine egentlig kunne 

det har givet mig lyst til at sy 

endnu mere, og udnytte hen-

des undervisning fuld ud. 

 

Malou Alstrøm 

Jeg har syet i 

mange år og 

nyder at sy, men 

de basale ting var bare ikke 

på plads, så hos Kirsten lærte 

jeg små tricks som gjorde 

syning endnu sjovere og åb-

nede mit øje for hvor sjove 

ting man bruger til at sy med. 

Kursuset har mere eller min-

dre gjort syning til en leg. Tak 

for det. 

Denne strygepad ender man ud med på dette kursus. 

Jeg er på vej, med det næste 
kursus der handler om       

sømme. 

I dette kursus vil jeg gennemgå de mest norma-
le sømme. Samtidig vil jeg fortælle lidt om sy-

tråd og symaskinenåle. Dette kursus vil tage ca. 
4—5 timer, så det vil for det meste være i week-

ender, eller om formiddagen 

Der får man også en mappe man derefter kan 
slå op i. 

Man lave løbende i kursuset en lille strygepad, 
man kan bruge i en hurtig vending på bord. 

Dette kursus vil koste 400 Kr. inkl.. mappe 



Kontakt mig 

Ring eller skriv til  mig 

for at få flere oplysnin-

ger om mine  tjenester 

og produkter   

Dankir syning 

Brunemosevej 2 

4250 Fuglebjerg 

syning@dankir.dk 

Tlf.: 60772284 

www.dankir.dk 

Facebook :  

Dankir netbutik 

I FORBINDELSE MED MIT FØRSTE 

NYHEDSBREV VIL JEG GIVE ET                      

TILBUD I  DENNE MÅNED. 

Når du tilmelder dig nyheds-

mail i Juni og Juli 2015 vil du 

modtage et tilbud hvor du kan 

få –10% på ydelser helt til 

15.08.2015 

 

ANNONCE 

Dette er et super lille damstrygejern 

som er rigtig god, til lige at presse 

en søm ud, uden at skulle tage det 

store strygejern  i brug.  

Det fylder heller ikke så meget i en 

kuffert, når man skal på ferie. 

Det er lynhurtigt varmt 

Normal pris: 375 kr. 

I Juni og juli måned er det på tilbud 

til: 330Kr. 


