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Hvis du har fået lyst til at  
deltage på et eller flere  

af kurserne, kan du tilmelde dig på 
vores hjemmeside 

www.dikana.dk 

 
 
 
 
 

Eller du kan kontakte Dikana på  
telefon 29 24 35 32 
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• Uddannet designer fra Margrethe- skolen 1975-1977 
• Lærer på Margrethe-skolen 1977-1993 
• Lærer i FOF siden 1978 
• Egen virksomhed ”Dikana Aps” siden 1985 
• Igangsætter og leder af Modeskolen i FOF 1987-2005 
• Egne internatkurser siden 1989 
• Dikana Skrædderginer og Presseredskaber 1989-2010 
• Sideløbende gæstelærer på adskillige skoler, teatre og faglige 

organisationer i Danmark 
• Lærer på Masterclass 

• Haute couture og tilskæringskurser for små hold siden 2006 

Leder og lærer  Kia Liisberg Florén 
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                           Eksklusive dag- og aftenkurser 

 

                                 Syning og tilskæring 
 
Hold med max. 5 elever, så der er god tid til den enkelte. 
 
Dikana  kan tilbyde kurser, hvor du kan sy nederdele, bukser, bluser, skjor-
ter, kjoler, jakker og frakker, corsager, lædertøj, pels, strik mv. 
 
Alt efter, hvad du vælger, finder vi ud af, om det skal sys som konfektion, 
haute couture eller skræddersyning. 
Det er meget vigtigt, at den rigtige syteknik bliver anvendt, for at modellen 
kommer til at se professionel ud. 
 
Der bliver også gjort meget ud af tilpasningen, for uden den falder alt til 
jorden. 
Du får hjælp til mønsterkonstruktion og mønstertilretning samt til klipning, 
tilpasning og syteknik. 
 
Der er plads til alle - lige fra nybegynderen til den meget rutinerede. 
Alle bliver hjulpet ud fra, hvor de står. 
 
Det er vigtigt, at alle får et godt resultat. 
 
                                        Individuel undervisning 

Kursustype:     Dag– og aftenkurser hver anden uge undtagen søndags-
        kurset, som er ca. en gang om måneden. 
Lærer:       Kia Liisberg Florén 
Pris:         Fremgår af de enkelte hold. Beløbet på hold A til H kan                      
        efter aftale betales i 4 rater. 
Tilmelding:       Senest 14 dage før kursusstart. 
Depositum:      500 kr. ved tilmelding. 
Antal elever:    Max. 5 elever på kurserne.   
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Modetræf hvert andet år. 
 

I ulige årstal holder vi modetræf i maj. Det er en hygge-
lig dag, hvor eleverne viser deres arbejder fra de sidste 
2 sæsoner frem.. Samtidig hygger vi os med fælles fro-
kostbord  - Billederne er fra modetræffet 2017. 
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 Modetræf 
 

 
   4. maj 2019 
 
        kl. 10-13 
 
   På gensyn!  
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Gode arbejdsforhold 
 

• Forstørrelseslamper 
• Store spejle 
• God belysning 
• Hæve-sænkeborde 
• Stort udvalg af fagbøger 
• Udenlandske modeblade til 

inspiration 
• Burdablade  
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Syning hver anden uge 
 
Max. 5 deltagere 
 

Hold A  
Mandag - ulige uger. 
Kl. 18-22 -  56 timer á 60 min.  
10. sept. - 24. sept. - 8. okt. - 22. okt. - 5. nov. - 19. nov. - 3. dec. -  
17. dec. 2018. 
14. jan. - 28. jan. - 25. feb. - 11. mar.– 25. mar.– 4. apr. 2019. 
Pris 5.200 kr. 
 

Hold B  
Onsdag - ulige uger. 
Kl. 9.30-14 - 56 timer á 60 min.  
12. sept. - 26. sept. -  10. okt. - 24. okt.- 7. nov. - 21. nov. - 5. dec. - 19. dec. 
2018. 
16. jan. - 30. jan. - 27. feb. - 13. mar. - 27.mar. - 10. apr. 2019. 
Pris Kr. 5.200 kr. 
 

Hold C  
Onsdag - lige uger. 
Kl. 9.30-14 - 56  timer á 60 min.  
5. sept. - 19. sept. - 3. okt. - 31. okt. - 14. nov. - 28. nov. - 12. dec. 2018. 
9. jan. - 23. jan. - 6. feb. - 20. feb. - 6. mar.- 20. mar. - 3. apr. 2019. 
Pris Kr. 5.200 kr. 
 

Hold D  
Torsdag - ulige uger. 
Kl. 18-22 - 56 timer á 60 min.  
13 sept. - 27. sept. - 11 okt. - 25. okt. - 8. nov. - 22. nov. - 6. dec. -20. dec. 
2018. 
17. jan. - 31. jan. - 28. feb. - 14. mar. - 28. mar. - 11. apr. 2019. 
Pris Kr. 5.200 kr. 
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Hvad din sykasse som minimum bør indeholde: 
 
• Skarp opsprætterkniv 

• Skræddersaks 

• Lille sysaks 
• Papirsaks 

• Mønsterhjul 

• Kalkerpapir i flere farver 
• Skrædderkridt i flere farver 

• Synåle – ikke for tykke; gerne nr. 9 og 10 
• Nipsenåle 

• Intakt målebånd 
• 2 talje bånd – grosgrainbånd 

• Evt. fingerbøl 
• Englehudstape 

• Tynde tuschpenne i flere farver 
• Lineal ca. 50 cm. 

• Trekantlineal 
• Notesbog 

 
 
 

Hvad skal man selv medbringe til sykurserne: 
 

Vi har mange gode symaskiner og en overlocker, 
men du er altid velkommen til at tage dine egne maskiner 
med. 
 
Du skal selv medbringe din sykasse, tilskæringsartikler, 
mønsterpapir, stout, stof og tråd. 
 
Har du glemt, eller mangler du noget, så kan du altid  
købe mønsterpapir, vlieseline og stout samt visse andre  
ting hos Dikana.  
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Syning hver anden uge 
 
Max. 5 deltagere 
 
 

Hold E  
Fredag - lige uger. 
Kl. 9.30-14 - 56 timer á 60 min.  
7. sept. -21. sept. - 5. okt. - 2. nov. - 16. nov. - 30. nov. - 14. dec. 2018. 
11. jan. - 25. jan. - 8. feb. - 22. feb. - 8. mar.- 22. mar.– 5. apr. 2019. 
Pris Kr. 5.200 kr. 
 

Hold F  Bemærk!  Syning og videregående tilskæring  
Fredag - ulige uger   
kl. 9.30-14 - 56 timer á 60 min.  
14. sept. - 28. sept. - 12. okt. - 26. okt. - 9. nov. -23. nov. - 7. dec. 2018. 
4. jan. - 18. jan. - 1. feb. - 1. mar. - 15. mar. - 29. mar. -12. apr. - 2019. 
Pris 5.200 kr. 
 

Hold G  
Lørdag - ulige uger. 
Lørdag kl. 9.30-14 - 56  timer á 60 min.  
15. sept. - 29. sept. - 13. okt - 3. nov. - 10. nov. - 24. nov. - 8. dec. 2018. 
5. jan. - 19. jan. - 2. feb. - 2. mar.- 16. mar. - 30. mar. -13. apr. 2019. 
Pris 5.200 kr. 

 
Hold H  
Søndag 
Søndag kl. 9.30-15 - 55 timer á 60 min.  
9. sept. - 7. okt. - 4. nov. - 25. nov. -16. dec. 2018. 
6. jan. - 27. jan. - 24. feb. - 17. mar. - 14. april -  5. maj 2019. 
Pris 5.100 kr. 
 

                              Tilmelding senest 14 dage før start. 
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Praktiske bemærkninger: 
 
• En undervisningstime/lektion er på 60 min. 
• Frokostpauser er ikke indregnet i undervisningstiden eller prisen. 
 
• Har du brug for ekstra tid, kan du købe enkelttimer á 93 kr. på eksisteren-
de hold. Har du brug for enetimer er prisen 240 kr. pr. time. 
 
• Ravnebjergvej er en blind vej. Der er indkørsel fra Nellerødvej (Nejlinge – 
Nellerød – Ejlstrup.) 
 
• Har du spørgsmål vedr. kurser, kan du ringe direkte til lærer Kia Liisberg 
Florén på tlf. 29 24 35 32 

   Maskiner og redskaber som vi har til rådighed: 

 
• Bernina symaskiner 
• Bernina overlocker 
• Pelssymaskine 
• Strikkemaskine 
• Fikserpresse 
• Dampanlæg 
• Diverse skrædder- og presseredskaber 
• Diverse sy- og tilskæringsartikler 
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Sommer-
kursus i 

 
 
Lav det, du aller-
helst vil, og bliv 
forkælet samti-
dig!
Der er fuld for-
plejning under 
hele kurset, dog 
skal drikkevarer
selv medbringes. 
Max. 5 deltage-
re. Der er fri 
kaffe, te og vand. 

 
 

Sommerkursus i juni 
 

 
 
Lav det, du allerhelst vil, og bliv forkælet samtidig! 
Der er fuld forplejning under hele kurset, dog skal drikkevarer 
selv medbringes. Max. 5 deltagere. Der er fri kaffe, te og vand.  
 
 
 
17. -  21. juni 2019     kl. 9-22 alle dage.  
Tilmeldingsfrist      31.05.2019 
Pris Kr. 6750 kr. 
 
 
 
Kurset går ud på, at man i samråd med læreren bestemmer, hvad 
man vil sy i løbet af ugen. Det kan være alt muligt forskelligt. Der er 
dog den begrænsning, at det skal kunne laves færdigt inden for 
den planlagte tid. 
 
Hver dag vil der være en lille udflugt på cirka 1½ time, hvis vejret  
tillader det. 
 
Kurset slutter med en lille festmiddag  fredag aften. 


