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PUDESYMFONI
Efteråret er på vej - med behov for hyggestunder
Nu er efteråret og den mørke tid ved at snige sig ind på os - det lægger op til at sidde med en god bog i sin bedste stol eller sofa, gerne
med en kop varm te.
Så er der noget bedre end hvis man kan sætte sig godt til rette, omgivet af bløde og smukke puder - og gerne mange af dem - jo flere jo
bedre

Er der nogen der
har en god idé eller
har en kommentar til
Dankir, er I meget
velkommen til at

Jeg har derfor designet 6 modeller af puder, hvor de i første omgang
er syet i en blå serie. Der vil komme flere modeller og farver i løbet af
efteråret.

skrive til mig. Eller

Har du et ønske om andre farver eller selv har stoffet, så ring til mig
så taler vi om netop dine ønsker.

min nye Facebook

læg din ide op på
gruppe

Puderne måler 50x50 cm - pris pr. stk. 249,00 kr. i viste modeller og
farver

Du betiller her: http://www.dankir.dk/pudesymfoni

I denne udgave

En rigtig hyggestund i sofaen



Pudesymfoni



Navneklud



4 nye datoer sykursus



Ny facebook gruppe



Er du klar til vinteren



Månedens tilbud

ER DIT VINTERTØJ KLAR TIL
VINTEREN
Virker lynlåsen optimalt ?
Er der hul i lommen?
Når det er lynlåsen, kan jeg enten skifte skyderen
eller sy en ny lynlås i jakken
Skyder (Zlideon) 69,00 - 89,00 kr.

NYE KURSUS
DAGE.
Uanset om du har en ny eller gammel symaskine , kan du helt sikkert
også have glæde af lidt inspiration
til din syning. Jeg har sammensat 2
små kurser så du kan komme godt i
gang.
Som noget ekstra får du 10% på
sytilbehør på disse kurser

Ny lynlås i jakke 220,00 + lynlås.
Ved reparation af lommer afhænger prisen af hvor stor reparationen er:

Kursus om de forskellige sømme:
400,00 kr.
Dato: 26.09.2015 kl. 10:00-15:00

40,00—80.00 kr.

Dato: 31.10.2015 kl. 10:00-15:00

Kursus i lynlåse.
325,00 kr.
Dato: 21.09.2015 kl: 18:30 - 22:00
Dato: 19.10.2015 kl: 18:30 - 22:00

SYKURSUS I DIT EGET HJEM
Jeg kommer gerne og laver mine kursus
hjemme hos dig selv.
Saml nogle veninder, familie eller kollegaer (max 4) med
deres symaskine. Grunden til at der max skal være 4 er,
at der skal være tid til alle kan få hjælp og få en god oplevelse. Prisen hjemme hos dig er den samme som hvis jeg
holder kurset her i firmaet. Men holder vi kurset hos dig,
får du 30% i rabat for at lægge hus, strøm og kaffe til.
Det første kursus jeg har haft , har udviklet sig til at vi mødes hver 14. dag og syr individuelle opgaver.

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

Billed sting

Design sting

Denne strygepad ender man ud med på dette kursus.

NAVNEKLUD
Korssting

En dag kom en kunde og viste mig et billede af en håndsyet navneklud. Hun spurgte mig om det var noget
jeg kunne lave. Og den udfordring kunne jeg ikke lade være med at tage op med det samme.
Fra en artikel i Kristeligt Dagblad den 13. oktober 2000.
De ældst kendte danske navneklude er fra begyndelsen af 1700-tallet. De blev syet af 10-12-årige piger fra
fornemme familier, som ved hjælp af dem kunne dokumentere, at de havde erhvervet de fornødne færdigheder udi det at kunne sy og brodere, som hørte med til en dannet piges forberedelse til voksenlivet.
Først fra slutningen af 1700-tallet begyndte et mere bredt udsnit af danske piger at sy navneklude som led i
skolernes håndarbejdsundervisning og i København oprettedes frie skoler for udsatte børn. Her lærte fattige, forældreløse piger lærte at sy og brodere med henblik på senere at ernære sig som for eksempel linnedsyersker eller monogramsyersker hos velstillede familier.

Nu har jeg en moderne symaskine, så opgaven var ligesom i gamle dage. Jeg skulle lære hvordan man lavede de forskellige måder at broderer på.

Design sting

Denne var en dåbsgave fra mormor. Jeg kan sagtens forestille mig , hvordan mormor og Sia
vil sidde og snakke alfabet, tal og de andre vigtige ting.
Prisen er: 1500 - 2500 kr.

Som noget helt nyt har jeg oprette en
gruppe på Facebook:

”Dankir syning og Maskinbrodering”

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

Der kan vi dele erfaringer og vise projekter som vi har lavet.
Hvis der er nogen der har en god idé og gerne vil dele den.

Formålet med denne gruppe er, at dele tips og tricks, gode
råd og vise de syting og broderier vi løbende præsterer hver
især.
Så hvis dette har interesse, så meld dig snarest og inviter meget gerne andre til at deltage i gruppen, jo flere vi bliver jo
mere inspiration.

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

Det vil også være velkomment at sælge materialer og bøger i
gruppen

ANNONCE
Kender I det med, at der ligger nåle
ud over det hele. Denne magnetnålepude kan afhjælpe dette problem.

Den findes i Rød, gul, hvid og blå.
Normal pris: 65,00 kr.
I september og oktober måned er
den på tilbud: 50,00 Kr.

