NYHEDER FOR
MINE SYKUNDER
DANKIR syning nyhedsbrev

EFTERÅRS SYSLER
Nu er efteråret alvorligt kommet og så er der hyggeligt at sidde og lave sysler inden døre. Der er godt
gang i sycafèn. Det er blevet til at 1-2 gange om måneden, har jeg cafén åben . Den ene gang om søndagen og det er rigtigt hyggeligt. Det der er rigtigt
dejligt er at man kan nå en masse inden for tiden. Vi
starter kl 11: og slutter kl. 17. Symaskinerne køre
lystig udad, der bliver snakket mønstrer og syteknikker.

November/december 2016

Er der nogen der
har en god idé eller
har en kommentar til
Dankir, er I meget
velkommen til at
skrive til mig. Eller
læg din ide op på
gruppen: Dankir syning og maskinbrodering i facebook.

I denne udgave


Nye kursus



Ny systue



6 nye datoer på
sykursus



Nye lynlås



Sycafé



Månedens tilbud

JULE SPRÆL
Den 06.12.16

Kl. 17:00 –22:00
Så lægger vi op til syning med julespræl i. En aften hvor vi udveksler gode ideer. Jeg sætter stof, tråd og
strøm til sprælske nisser, julemændog koner og meget andet hyggeligt julepynt.
Jeg har materialer på hylderne som vi
kan lege og trylle med.
Kom og vær med

DEN NYE SYSTUE
Efter et års spekulationer,
gjorde vi det så … vi flyttede om på systue og dagligstuen. Sikke et arbejde.
Men alting var sådan set
på plads efter en uge. Men
det var arbejdet værd. Systuen har fået en kunde
indgang og der er ikke
kunder mere i privaten. Sy
- caféen blomstrede op.
Selvom man i sommerferien tror at alle er på ferie,
blev der syet fligtigt her i
caféen. Det har været helt
fantastik

Det koster kun 100,- kr. for denne dejlige aften - beløbet dækker materialer
NY VARE I BUTIKKEN

Juledug
Det er sjovt at have en tradition .
Her i familien har vi juledug
blandt andre ting. Så for 2 år siden stingsatte jeg denne dug efter nogle servietter.
Den er syet i korsting og ligger
nu på min datters julebord hver
jul med hendes familienavne på.

Knaphulsjern
130 kr.

OMLÆGNING AF MINE KURSUS

KURSUSDATOER:
Dig og din symaskine:
Dato: 20.11.2016 kl. 10:00-15:00
Dato: 19.02.2017 kl. 10:00-15:00
Dato: 12.03.2017 kl. 10:00-15:00

Sy-teknik:

På alle mine kursuser vil man få en mappe, og den kan man bruge til egne notater
undervejs. Hvis man mangler noget værktøj giver jeg –10% ved køb
Jeg kommer også gerne ud , hvis man gerne vil samle sine venner hjemme hos
sig selv. Pris er 450 pr. deltager, dog værtinde 350 kr. For at lægge hus til. Antal
deltager er det samme. Jeg vil her have sy værktøj med til salg.
Man kan ringe til mig eller tilmelde inde på facebook hvor jeg hen af vejen vil oprette begivenheder. Der er betaling ved tilmelding og man vil modtage program inden
kursuset

Kursus: Dig og din symaskine: 425 kr. - 3-4 deltager

Dato: 05.03.2017 kl. 10:00-15:00

Der er mange der går rundt med drøm, om bare at sy en lille smule. De har en symaskine
der har stået i flere år. Så vi starter med at få disse maskiner i gang. På dette kursus gennemgår vi symaskinen, hvilke nåle skal vi bruge, sytråde, og vi laver prøver på forskellige
sømme.

Dato: 26.03.2017 kl. 10:00-15:00

Kursus: Sy-teknik: 425 kr. - 3-4 deltager

Lynlås kursus:

Dette er sådan set en forsættelse af ”Dig og din symaskine” men man kan sagtens hoppe på. Her gennemgår vi forskellige sy teknikker. Vi syr med skråbånd, tittekanter, rynker,
kapsøm og flere avanceret sømme. Og ender ud med en strygepad. Som man kan bruge
i en hurtig venning til lige at stryge små sømme, uden at skulle tage strygebræt frem.

Dato: 08.01.2017 kl. 10:00-15:00

Dato: 17.01.2017 kl. 17:30 –22:00
Dato: 23.02.2017 kl. 17:30—22:00
Dato: 14.03.2017 kl. 17:30—22:00

Kursus: Isyning af i lynlåse. 425 kr. - 3-4 deltager
Jeg fortæller først om de forskellig lynlås typer, og hvad de bruges til. Derefter er der 5
opgaver hvor man blandt andet laver isyning af ”usynlig lynlås” og ”gylp lynlås”

Kursus: Gardinkursus: 375 kr. - 6-8 deltager

Gardinsyning:
Dato: 26.01.2017 kl. 17:30 - 22:00
Dato: 14.02.2017 kl. 17.30—22:00
Dato: 30.03.2017 kl. 17:30—22:00

Kommende kursus: Sy dine egne leggins

Der er mange penge at spare, hvis man selv syr sine gardiner. Her er bare nogen af de
spørgsmål man går og tænker over. Så på dette kursus vil jeg gennemgå det hele. Dette
er et rent teoretisk kursus, så man skal ikke have symaskiner med.



Hvordan skal mine gardiner se ud.



Men hvordan måler man op?



Hvor meget metervare skal jeg købe?



Hvordan hænger jeg dem op.

Læs mere på :
http://www.dankir.dk/kursuskatalog

.

BOGREOLEN

Kontakt mig

JEG ELSKER MINE BØGER

Ring eller skriv til mig
for at få flere oplysninger om mine tjenester
og produkter

Hvis jeg går i stå med et stykke arbejde er der mange muligher at finde svar. Jeg bruger: you tube, facebook og mine bøger. Jeg kan varmt anbefale ”Lademanns Store sybog” Den
har gode beskrivelser og ilustrationer på hvordan man lave
de forskellige projekter. Den er nem at slå op i og jeg er ikke
bange for at skrive noter i den.

Dankir syning
Brunemosevej 2
4250 Fuglebjerg
syning@dankir.dk
Tlf.: 60772284
www.dankir.dk
Facebook :
Dankir netbutik

Facebook gruppe:
Dankir syning og maskinbrodering

ANNONCE
DETTE SÆT ER SMART
Det var en fra sycafén, der havde denne dobbelt spole. Jeg syntes at det var
genialt, man marker både sylinie og
klippelinie samtidig. Det er gode værktøj, som hjælper en til at lave det præcist arbejde.

De koster normalt:
Dobbeltspolen - 95 kr.
Kuponpapir 82x57 cm - 55 kr.
Tilbud for hele sættet 130 kr.
I november /december 2016

