
 

 
Vi fylder 15 år og det skal fejres. 

Mandag den 12.8 til lørdag den 17.8 – 
alle dage incl. (Også onsdag ) 

  
 

 
Butikken vil være fyldt med super gode tilbud – bl.a: 

 
Over hundrede nye stoffer i mange farver og mønstre 

Før kr. 159,- Nu kr. 99,- pr.m. 
 

Stofpakke til ny jubilæumstaske med gratismønster og 

hanke kr. 159,- 
 

Nyhed Transparent sybox fra Prym Før kr. 209,- Nu kr. 169,- 
 

Nyhed Stabelbox Donuts fra Prym Før kr. 139,- Nu kr. 99,- 
 

Udvalgte metervarer nedsat til kr. 59,- pr m – 3 m for kr. 150,- 
 

Mini Krea mønstre – Minus 50% 
 

Alle vores egne mønstre – Minus 25% 
 

Alle ikke nedsatte varer – excl strygejern og kurser 

– Minus 15% 

- Og så en hel masse andet 😊     -( forsættes næste side) 

 



 

Ugen igennem vil der være en del aktiviteter: 

 
Mandag kl 13.00-16.00 vil Jette Carlsen vise applikation med 

Apliquick rod – Hun har bla. syet to helt fantastiske quilts som 
også kan ses i butikken. 

 
Tirsdag kl. 13.00-16.00 vil Lisbeth Nørbach signere sin helt nye bog 

”Og julen varer lige til påske” og vise hvordan man laver broderede 
overtræksknapper. 

 
Torsdag kl. 10.00-14.00 kan du hilse på Pernille Ruskjær (som har 

overtaget Jette Stubbes hold i Patchwork hos FOF) og hun vil lave 
lidt små demoer. 

 

Fredag kl. 14.00-17.00 får vi besøg af Rosane som vil lave et lille 
sommerprojekt med stitchery. 

 

Og så byder vi som sædvanlig på kaffe og kage hele ugen 😊 

Velkommen til en forhåbentlig hyggelig, inspirerende, 
”besparende” og spændende fødselsdagsuge i Patchwork Køge 

 

– og husk at Jette Schiøth i alle dagene, 
har en flot udstilling i Bødkergården i Køge. 

I denne forbindelse udkommer der et nyt hæfte fra Jette 
til en ny flot Quilt ”Det er sommer, det er sol – og det er 

søndag. Teknikken vises i butikken. 
 

Mange glade hilsener fra pigerne i 
Patchwork Køge  

 

  



 


