
Kære medlemmer
Du inviteres hermed til broderikursus

Broderi “Bobler og cirkler”
Broderikursus lørdag den 30.10.2021 kl. 10-16 / ved Rikke Lyng 
Christensen

På dette broderi kursus undervises i en masse broderi i den runde form. 
Rikke viser hvordan hun kommer omkring huller, både de pren hullede og 
klippede huller. Der vises hvordan man syr spændeskiver og gardinringe 
ind i broderiet, hvordan man laver rundt hævede knopper, væver omkring 
en perle og meget mere.

Rikke Lyng Christensen er en erfaren brodøse og fortæller om sig selv.
“Jeg har en kraftig strøm af ideer der konstant flyder og alt for lidt tid til at 
få dem ud i livet. Så jeg prøver at plukke de mest udfordrende påfund ud 
og finder tilfredsstillelse i at se om de kan holde vand. Alt jeg ser på er 
inspirerende og har elementer der måske kan broderes, så det er en evig 
vurdering af potentiale. Jeg har en meget lang liste af ideer der venter på 
mig. Heldigvis er mit systudio i hele overetagen på mit hus, så jeg kan 
hurtigt komme i gang og på de mest underlige tidspunkter af døgnet”

Rikke Lyng Christensen arbejder i Moonfeather hvor hun  laver 
broderikits, tekstilkunst og broderikurser. Rikke har  startet en Facebook 
gruppe der hedder “Broderi for sjov”, da hun arbejder for at gøre så meget 
opmærksom på hvor skønt broderi  er som muligt. 
Rikke  er med i bestyrelsen i Østjysk Tekstilkreds og medarrangør af 
Samsø Broderifestival. Hun udstiller også egne broderede værker rundt 
om i landet, blandt andet i udstillingen “Edderbroderemig”

Medbring: 
• Broderinåle, broderigarn, lille spids saks, fast stof og evt. en pren 

(spidst redskab til at stikke eller udvide huller i stof eller skind med). 
Der vil være muligt at købe materialer på kurset.  

• Evt. medbring lampe, da rummet er lidt mørkt 
• Evt. medbring broderiramme 
• Madpakke og service. Vi har kaffe, te og kage.  

Dato: Lørdag og søndag den 30. og 31.10.2021 kl. 10-16, søndag uden 
undervisning søndag.
Sted: Tørning mølle (1. sal i huset til højre overfor museet), Tørningvej 6, 
6500 Vojens



Deltagerbetaling: 375 kr. incl. kompendium 65 kr. for medlemmer / 550 
kr. for ikke medlemmer . 
Deltagerantal: min. 10 og maks. 15 personer Tilmeldingsfrist: 
09.10.2021 
Tilmelding til / kontaktperson: Lis Pedersen Mail: mini.cd@hotmail.com 
Tlf. 23323268

Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Tekstilkreds Syd

mailto:mini.cd@hotmail.com

