
Kursus i Paper Piecing hos Patchwork Køge 
 

Kursus 1:  
Mandag d. 11. juni og tirsdag d. 12. juni fra kl. 10.00 til 16.00 

 
Kursus 2:  

Onsdag d. 13. juni og torsdag d. 14. juni fra kl. 10.00 til 16.00 
 
 

Kære kursist 
 
Som du har læst i kursusbeskrivelsen, skal vi sy New York Beauty blokke med udgangspunkt i Carl 
Hentsch´s bog ”New York Beauties and Flying Geese” begge kursusdage. For at du få de helt rigtige 
ting pakket til kurset kommer her lidt info. Du skal medbringe følgende: 
 
Bogen/mønstret: 
Hvis du har bogen ”New York Beauties and Flying Geese” af Carl Hentsch, skal du medbringe den. 
Har du den ikke, vil jeg anbefale at købe den – det er en helt fantastisk bog! Men har du den ikke, 
ja så klare vi det også uden. 
 
Stof: 
Her er det bare med at finde de små kasser/poser frem med rester, for de egner sig rigtig godt til 
at sy paper piecing med. Er du ikke til resterne, så er det også rigtig sjovt at benytte en serie af 
matchende Fat Quarters. 
Men du skal også huske at medbringe noget stof, der kan bruges som bundfarve. Dvs. noget 
ensfarvet eller ikke for spraglet stof, som ikke tager opmærksomheden fra de mange farverige 
stoffer! Og medbrig rigeligt stof, for der bruges meget stof på teknikken! 
 
Foundation Paper: 
Foundation Paper er det papir, som du skal kopiere mønstret over på og efterfølgende sy på. Der 
findes et hav af forskellige typer, med forskellige fordele og ulemper. Min favorit er ”Simpel 
Foundations Translucent Vellum Paper”, fordi den er gennemsigtig, så du kan se, hvad du laver og 
fordi den er nem efterfølgende at rive af. Har du noget på lager, så tag blot det med og skulle alt 
andet glippe, kan alm. kopipapir også benyttes! Der er mulighed for at kopiere i kursuslokalet. 
 
Almindeligt sy-grej 
Alt det du plejer at have i sytasken! Husk at medbring lange tynde knappenåle. Og har du en sy-
pincet, ja så kan den blive din bedste ven, når vi skal sy buer! En lille rulle tape, kan også blive 
nyttig. 
 
Symaskine: 
Du skal naturligvis medbringe din symaskine og har du ikke en inch-trykfod, skal din maskine 
kunne indstille nålen, således at den kan rykkes til højre. Du kan godt sy med en universalnål, men 



alt efter papirets og stoffets tykkelse, kan en Topstitch eller en Jeansnål være en fordel. En ganske 
almindelig sytråd til maskinen i en neutral farve (grå eller beige) er at foretrække. 
 
Linealer: 
Ud over din almindelige lineal, skal du bruge en ”Add-a-Quarter” lineal, og skal du ud at investere i 
en sådan, så køb den lange udgave! 
Det er også en rigtig god ide at have kvadratiske linealer med – både store og små, det letter 
arbejdet, når vi skal skære blokkene til. Inch-linealer er at foretrække, men har du kun cm-linealer, 
kan de også bruges. 
 
Sakse og rulleskærere: 
Du skal medbringe både en papir-saks og en stof-saks.  
Mht. rulleskære – har du en lille model, så medbrig også denne, da den er rigtig god til at skære 
buer med. 
 
Strygejern: 
Der skal presses en hel del, så der vil blive kamp om strygestationerne i kursuslokalet. Så har du et 
lille strygejern med tilhørende strygemåtte, så medbring gerne dette – så spare du rigtig mange 
skridt og tid 
 
Skulle der være spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til mig på: 
cathrinesquilt@gmail.com 
 
Det eneste jeg ikke kan svare på er – hvor meget stof du skal bruge til dit projekt! Det afhænger af 
mønstret, størrelsen på blokkene, størrelsen på quilten, antal fejl undervejs m.m. Mit standartsvar 
er derfor altid – køb rigtigt stof  
 
 
 

Jeg glæder mig til nogle rigtig hyggelige og kreative dage. 
På gensyn 

 
Cathrine Staal Axelsen 
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