Freja-Quilterne inviterer til at sy en

Speed Robin
Fredag den 31. januar 2020 kl. 16.30 på Thorshøj Plejecenter
Vi skal udfordre os selv, hygge os, grine og lære af hinanden undervejs. Det hele foregår
samme aften.
En Speed Robin er en variant af en Round Robin, hvor man selv syr den midterste blok
og derefter sender den videre til den næste i gruppen, som syr den næste runde osv.
Selve ”opskriften” på Speed Robin afsløres først i løbet af aftenen efterhånden som
runderne gøres færdige.
Man må ikke se, hvad der sker med ens egen blok undervejs.
Alt er hemmeligt, til vi er færdige!
Det færdige resultat er et lille topstykke på ca. 50 x 50 cm
Stykket kan efterfølgende bruges som det er, eller som midte i et større projekt, eller?
Medbring selv ALT hvad du skal bruge:
•
•
•
•

Din egen maskinsyede START-BLOK, frit valg af mønster og farver, mål ca. 15 x 15
cm (syet hjemmefra)
Symaskine + tilbehør + forlængerledning
Stof (mange farver) og tråd + almindeligt sytilbehør
Masser af gode ideer og fantasi

Aftenens program
16.30 – 17.15
Vi starter med at sætte borde op, drikke en kop kaffe og gøre alt klar.
Vi skal bruge 4 deltagere pr. hold, så vi starter med at inddele i hold.
17.15 - 17.45
Vi syr 2. omgang
17.45 - 18.30
Spisepause. Husk at dække dit arbejde til – det er jo hemmeligt!
18.30 - 19.00
Vi syr og griner over 3. omgang
19.00 - 19.15
Lille pause. Husk at dække dit arbejde til – det er jo hemmeligt!
19.15 – 20.00
Vi syr og sveder over 4. og sidste omgang
20.00
Fremlæggelse og beundring samt forslag til anvendelsesmuligheder
Oprydning

Vi skal være mindst 12 for at gennemføre aftenen, derfor tilmelding till Pia Toft på SMS til
20442771 eller Messenger senest tirsdag den 21. januar
Prisen for kaffe, mad og kage til aftenkaffen - 70 kr - betales på dagen
Vi glæder os til at se jer
Hanne Bech og Pia Toft
P.S. Spørgsmål er meget velkomne "
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