
Karin Østergaard
                Kursuscenter - Patchworkbutik        Webshop - Galleri

Åsvej 43, 7700 Thisted  |  23 30 21 39  |  www.karinoestergaard.dk

3 dage 5 dage

Dobbeltværelse 2.895 kr. 4.895 kr.

Enkeltværelse med bad og toilet 3.295 kr. 5.695 kr.

Enkeltværelse med fjordudsigt 3.095 kr. 5.295 kr.

Kursus uden overnatning 1.995 kr. 3.195 kr.

2023

Priserne er inklusiv undervisning og forplejning. Vælges med overnatning  
sker det på Hotel Vildsund Strand med morgenmad. Undervisningen sker 
i samarbejde med Thyboernes Aftenskole. 5 dages kurserne er inklusiv  
udflugt til Nationalpark Thy. For en merpris er der mulighed for en ekstra 
nat i forbindelse med kurset.

TILMELDING
Tilmelding skal ske til Karin Østergaard på  
mail@karinoestergaard.dk eller tlf. 23 30 21 39.  
Ved tilmelding betales 1.000 kr. i depositum og resten  
6 uger før kursusstart. Herefter er tilmeldingen bindende. 
Yderligere spørgsmål, så kontakt Karin.

BUTIK OG GALLERI
I Thy Patchwork - Galleri Karin Ø finder du masser af inspiration 
overalt i 200 m2 lyse og venlige lokaler. Her kan købes lækkert 
patchworkstof, patchworkmønstre, sykit, materialer til broderi, 
tekstilkunst, redskaber, tilbehør mm.

Åbningstider:
  Onsdag 13.00 - 18.00 
Torsdag 13.00 - 16.00  
Samt efter aftale



Patchwork
& Design 
- i udtryk og sting

3 - 5 dage, med mulighed for fordybelse i denne  
dejlige patchworkverden, det er lykken og en lise for sjæ-
len. Her kan du arbejde intenst med din hobby -  
ja endda i døgndrift.

På kurset kan der arbejdes meget ved symaskinen, så det 
er fint at være fortrolig med den. Dertil færdiggøres mange 
finesser fint i roligt tempo i hånden, hvor lidt moderne 
broderi kan komme ind. Her vil der være opgaver for dig 
med mindre erfaring såvel som den øvede. Til nogle af 
opgaverne vil der være sykit, så det kan være nemmere og 
hurtigere at komme i gang. 
Har du lyst til at komme lidt væk fra det klassiske og prøve 
lidt andet, så vil du her under kyndig vejledning blive hjul-
pet godt på vej med overskuelige opgaver.
Undervejs vil vi komme ind på forskellige relevante  
teoretiske emner såsom farvelære og komposition, samt få 
demonstreret diverse værktøj efter behov.

EKSEMPLER PÅ KURSUSEMNER
•  Sykit. Her kan der arbejdes med mange forskellige teknik-

ker i f.eks. Blomster, Kloge Fyre, Thy Natur, Fugle, Konfetti-
broderi og fabeldyr.

•  Arbejde med klassisk patchwork på nye og lette måder. 
Der er rig mulighed for finde emner/modeller indenfor 
quilts, dækkeservietter, løbere, puder, tasker m.m.

•  Frit maskinbroderi og quiltning kan indgå i opgaverne. 
Der er mange muligheder, og man bliver hjulpet godt  
i gang.

•  Naturbilleder, blomster, landskaber, fugle ... 
Er man erfaren og fortrolig med billedsyning kan der 
arbejdes ud fra medbragte billeder.  
Vi vil gengive dem på bedste og smukkeste vis i mindre 
tekstile kunstværker med anvendelse af forskellige sytek-
nikker.

• Broderi i hånden - en daglig samlingstime.

•  Det åbne, hvad er det nye og spændende?
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OM KARIN
Karin Østergaard har mange års undervisningserfaring og 
har undervist rundt i Danmark samt internationalt til The 
Patchwork Meeting i Alsace, Fr., samt Canada, Tyskland 
og Sverige. I Thy er der 10 aftenskolehold, som kører hen 
over vinteren samt 10-12 høskolehold i sommerhalvåret. 
Karin har udstillet rigtig mange steder i både ind og 
udland. Herunder separatudstillinger og sammen med 
QQTekstilkunst og Art Quilt Fusion, hvor hun er medlem. 
De største udstillinger var separatudstillingerne under The 
Patchwork Meeting i Alsace i 2007, samt Festival of Quilts, 
Birmingham, GB, 2013. Dertil har Karin fået udvalgt quilts 
til den Europæiske Quilt Triennale, EAQ VII samt andre 
censurerede udstillinger. 

MEDBRING
•  Symaskine med stoppefunktion (gerne nyrenset),  

instruktionsbog, tilbehør og forlængerledning.
•  Skæresæt indeholdende plade, skærekniv, skære- 

linealer (medbring dem du har). 
•  Almindeligt sygrej, penalhus, stof, tråd, garn mm. 

Der vil blive udsendt en mere detaljeret  
materialeliste i god tid inden kurset.

INDKVARTERING
Som udgangspunkt vil overnatning foregå på Hotel Vildsund 
Strand, Ved Stranden 2, 7700 Thisted, www.vildsundstrand.
dk. Det ligger 1½ km væk fra Galleri Karin Ø. Hvis du ikke har 
bil til rådighed, vil du blive kørt frem og tilbage. Værelserne 
ligger på 1. sal, og overnatningen er med morgenmad. 
Alternativt kan man selv arrangere overnatning på Bed 
and Breakfast samt i omkringliggende sommerhuse. 
Forplejningen på kurset er med frokost og aftensmad fra 
Hotel Vildsund Strand.

KURSER I 2023
1. – 3. maj  (mandag til onsdag) 
22. – 26. maj  (mandag til fredag) 
12. – 16. juni  (mandag til fredag) 
26. – 30. juni  (mandag til fredag) 
3. – 7. juli  (mandag til fredag)
4. – 8. september  (mandag til fredag) 
11. – 15. september  (mandag til fredag) 
18. – 20. september  (mandag til onsdag)

For andre forslag, så kontakt Karin og vi vil lave  
et kursus der passer dig og din gruppe.
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