Dikana

Syning & Design

Max. 5 kursister på alle hold
Kursuskatalog
2022 - 2023

Instruktør Kia Liisberg Florén

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Uddannet designer fra Margrethe- skolen 1975-1977
Instruktør og lærer på Margrethe-skolen 1977-1993
Instruktør og lærer i FOF siden 1978
Egen virksomhed ”Dikana Aps” siden 1985
Igangsæ er 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
organisa oner i Danmark
Lærer på Masterclass
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Eksklusive dag- og a enkurser Syning og lskæring
Individuel undervisning med max. 5 deltagere
Dikana lbyder kurser, hvor du kan sy nederdele, bukser, bluser,
skjorter, kjoler, jakker og frakker, corsager, lædertøj, pels, strik mv.
og med rig g god d l den enkelte.
Alt e er hvad du vælger, ﬁnder vi ud af, om det skal sys som
konfek on, haute couture eller skræddersyning. Det er meget
vig gt, at den rig ge sy-teknik bliver anvendt, for at modellen kommer l at se professionel ud.
Der bliver også gjort meget ud af lpasningen, for uden den falder
alt l jorden. Du får hjælp l mønsterkonstruk on og mønster lretning samt l klipning, lpasning og sy-teknik.
Der er plads l alle - lige fra nybegynderen l den meget ru nerede.
Alle bliver hjulpet ud fra, hvor de står.
Der lægges stor vægt på, at alle får et godt resultat.
Kursustyper: Dag- og a enkurser hver anden uge, og søndagskurset
som er ca. en gang om måneden. Derudover er der weekendkurser
og et sommerkursus af fem dages varighed.
Priser:
Fremgår af de enkelte hold. Beløbet på hold A l H kan betales i
4 rater.
Tilmelding:
Depositum:
Antal elever:
Instruktør:

Senest 14 dage før kursusstart.
Kr. 500,- ved lmelding.
Max. 5 kursister på kurserne.
Kia Liisberg Florén.
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Maskiner og redskaber som vi har l rådighed.
Bernina symaskiner.
Bernina overlockere.
Pelssymaskine.
Strikkemaskine.
Fikserpresse.
Dampanlæg.
Diverse skrædder- og presseredskaber.
Diverse sy- og lskæringsar kler.

·
·
·
·
·
·
·
·

Prak sk INFO.
·

En undervisnings me/lek on er på 60 min.

·
·

Frokost- og a ensmad/pauser er ikke indregnet i
undervisnings den eller prisen.

·

Har du brug for ekstra d, kan du købe enkel mer á Kr. 100,på eksisterende hold. Har du brug for ene mer,
er prisen Kr. 275,- pr. me

·

Ravnebjergvej er en blind vej. Der er indkørsel fra
Nellerødvej (Nejlinge – Nellerød – Ejlstrup.)

·

Har du spørgsmål vedr. kurser, kan du ringe direkte l
Instruktør Kia Liisberg Florén på tlf. 29 24 35 32.

4

Gode arbejdsforhold
·
·
·
·
·
·

Hæve-sænkeborde
Forstørrelseslamper
Store spejle
God belysning
Stort udvalg af fagbøger
Stort udvalg af Burdablade
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Syning hver anden uge
Hold A Mandag - Ulige uger.
Kl. 18.00 - 22.00 - 56 mer á 60 min. Pris Kr. 5.600,12. sept. - 26. sept. - 10. okt. - 24. okt. - 7. nov. - 21. nov. - 5 dec. - 19. dec. 2022.
2. jan. - 16. jan. - 30. jan - 27. feb. - 13. mar. - 27. mar. 2023.

Hold B Onsdag - Ulige uger.
Kl. 9.30 - 14.00 - 56 mer á 60 min. Pris Kr. 5.600,14. sept. - 28. sept. - 12. okt. - 26. okt. - 9. nov. - 23. nov. - 7. dec. 2022.
4. jan. - 18. jan. - 1. feb. - 1. mar. - 15. mar. - 29. mar. - 12. apr. 2023.

Hold C Onsdag - Lige uger.
Kl. 9.30 - 14.00 - 56 mer á 60 min. Pris Kr. 5.600,7. sept. - 21. sep. - 5. okt. - 2. nov. - 16. nov. - 30. nov. - 14. dec. 2022.
11. jan. - 25. jan. - 8. feb. - 22. feb. - 8. mar. - 22. mar. - 19. apr. 2023.

Hold D Torsdag - Ulige uger.
Kl. 18.00 -22.00 - 56 mer á 60 min. Pris Kr. 5.600,15. sept. - 29. sept. - 13. okt. - 27. okt. - 10. nov. - 24. nov. - 8. dec. 2022.
5. jan. - 19. jan. - 2. feb. - 2. mar. - 16. mar. - 30. mar. - 13. apr. 2023.

Tilmelding senest 14 dage før start
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Syning hver anden uge
Hold E Fredag - Lige uger.
Kl. 9.30 - 14.00 - 56 mer á 60 min. Pris Kr. 5.600,9. sept. - 23. sept. - 7. okt. - 4. nov. - 18. nov. - 2. dec. - 16. dec. 2022.
13. jan. - 27. jan. - 10. feb. - 24. feb. - 10. mar. - 24. mar. - 21. apr. 2023.

Hold F Fredag - Ulige uger.
Kl. 9.30 - 14.00 - 56 mer á 60 min. Pris Kr. 5.600,16. sept. - 30. sep. - 14. okt. - 28. okt. - 11. nov. - 25. nov. - 9. dec. 2022.
6. jan. - 20. jan. - 3. feb. - 3. mar. - 17. mar. - 31. mar. - 14. apr. 2023.

Hold G lørdag - Ulige uger.
Kl. 9.30 - 14.00 - 56

mer á 60 min. Pris Kr. 5.600,-

17. sept. - 1. okt. - 15. okt. - 29. okt. - 12. nov. - 26. nov. - 10. dec. 2022.
7. jan. - 21. jan. - 4. feb. - 4. mar. - 18. mar. - 1. apr. - 15. apr. 2023.

Hold H Søndag.
Kl. 9.30 - 15.00 - 55 mer á 60 min. Pris Kr. 5.500,11. sept. - 2. okt. - 30. okt. - 20. nov. - 4. dec. - 18. dec. 2022.
15. jan. - 29. jan. - 26. feb. - 19. mar. - 16. apr. - 2023.

Tilmelding senest 14 dage før start
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Tilskæringskursus (Nybegyndere)
På de e lskæringskursus begynder vi fra grunden af med
modeller i kvart størrelse, som bliver sat ind i en mappe.
Derved får du opbygget din egen lskæringsmappe.
Dere er laver vi nogle modeller i naturlig størrelse for at forstå opbygningen af en model. Modellerne kan evt. konstrueres ud fra egne ideer eller billeder.
Du må regne med, at der kan blive noget hjemmearbejde
mellem kursusgangene.
Hold I: Lørdag-søndage kl. 9.00 - 17.00 - 45 mer.
Pris kr. 4.500,Kursusdage: 24 - 25. sep., 8. - 9. okt. og 22. - 23. okt. 2022.
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Kursus i frems lling af personlige grundforme
På de e kursus frems ller du dine egne grundforme af bluse,
nederdel og bukser ud fra vores grundformsskabeloner og egne
mål. Med disse grundforme og med kendskab l lskæring kan
du frems lle din personlige garderobe og dermed blive din
egen designer.
Hold J Lørdag og Søndag Kl. 9.00 - 17.00 - 15 mer á 60 min.
5. nov. - 6. nov. - 2022.
Pris Kr. 1.500,-
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Tilskæringskursus (Videregående)
Kurset er for dig, der allerede har været på lskæringskursus
for begyndere.
Der vil blive arbejdet med ønskede modeller ud fra et billede
samt evt. gennemgået enkelte ng i 1/4 størrelse.
Kurset strækker sig over følgende dage:
Hold K Lørdag d. 3. dec. 2022, søndag. d. 22. jan. søndag d. 12.
feb. og søndag d. 12 mar. 2023 Kl. 9.30 - 16.00 - 24 mer á 60
min. Pris Kr. 2.400,-
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Syprøve kursus
Ud fra 75 forskellige syprøver kan du vælge at sy lige netop dem,
som du har behov for.
Der følger tegning og tekst med l hver syprøve.
Skulle der være ønsker om andre end de udvalgte syprøver, ser vi
også på det. Du kan vælge at tage et af kurserne eller dem begge
e er behov.
Hold L Lørdage d. 19. nov. 2022 - 14. jan. - 25. mar. 2023.
Kl. 9.30 - 16.00 - 18 mer á 60 min. Pris kr. 1.800,-
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Hvad skal man selv medbringe l sykurserne:
·

Du skal selv medbringe din sy-kasse, lskæringsar kler,
mønsterpapir, stout, stof og tråd.

Hvad bør din sy-kasse minimum indeholde:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Skarp opspræ erkniv
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 tuscher i ﬂere farver
Lineal ca. 50 cm.
Trekantlineal
Notesbog
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Sommerkursus i juni 2023
Hold M - (Max. 5 deltagere) Pris Kr. 7.200,12. juni til 16. juni (uge 24)
Mandag til Fredag Kl. 9.00 - 22.00 Alle dage Lav det, du allerhelst vil uden at blive forstyrret og bliv forkælet samtidig! Der er fuld
forplejning under hele kurset.

Kurset går ud på, at du i samråd med instruktøren bestemmer, hvad man vil sy i løbet af ugen. Det kan være alt muligt forskelligt.
Der er dog den begrænsning, at det skal kunne færdiggøres indenfor den planlagte tid.
Hver dag vil der være en lille udflugt på ca.
1½ time, hvis vejret tillader det. Det er dog
frivilligt, om du ønsker at deltage i udflugterne. Kurset slutter med en lille festmiddag fredag aften.

Tilmeldingsfrist senest d. 12. maj 2023.
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Seneste ekskursion var l
specialforretningen ”Silke-Annet”
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Har du har fået lyst l at deltage
på et eller ﬂere af kurserne, kan du
lmelde dig på vores hjemmeside.

www.dikana.dk

Eller du kan kontakte Dikana på
Telefon: 29 24 35 32
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Dikana

Dikana Kursuscenter ApS
Ravnebjergvej 8 - Nellerød - 3200 Helsinge
Telefon: 29 24 35 32
Mail: dikana@dikana.dk
Cvr nr.: 10463173
Bankkonto: 4845 4845 214 700
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