
 

 

 

Kære Alle, 

Tiden går, og i sensommeren 2022 er det 10 år siden, at jeg åbnede butikken Galleri Karin 
Ø med masser af varer til patchwork og broderi. Hertil kommer en stor 
undervisningsaktivitet gennem foreløbig godt 30 år, og webshoppen 
www.ThyPatchwork.dk som det nyeste tiltag med kun 1 år på bagen. 
10-års fødselsdagen skal fejres og markeres! 

En af markeringerne bliver, at jeg håber kunder, nuværende og kommende kursister, 
syveninder, venner og bekendte i broderi- og patchwork-verdenen, vil være med til at sy et 
fødselsdags-projekt sammen med hinanden og med mig. 

• Oplægget er både broderi og patchwork.  
 

• Alle kan være med! Der må broderes og syes i eget tempo, og emnet kan formes på 
utallige måder. Så længe at man kan stikke op og ned i stof og har en symaskine (der 

kan sy ligeud) til rådighed, så er kvalifikationerne i orden      
 

• Tilmelding sker til Karin gerne på mail@karinoestergaard.dk, ellers sms 23 30 21 39 
eller personligt i butikken, hurtigst muligt, dog senest 24/3.  
 

• Oplægget indeholder en materialepakke, som købes til 290kr. Der vil være mulighed 
for at vælge en farveholdning.  
 

• Man kan vælge mellem A) Blå-brun, B) Mellem-blå, C) Petrol, D) Støvet Lyng, E) 
Cyklamen, F) Rød, G) Rødbrun, H) Grå-blå, I) Koksgrå, J) Grøn, K) Lys støvet grøn-karry 
eller lade sig overraske. 
Pakken indeholder stoffer, garn, vejledning/mønster og er inkl. forsendelse. 
 

• Det starter den 4/4 med udsendelse af 1. mail. Derefter kommer der daglige mails i 
10 dage. 
 

• Der er mulighed for at være med i Facebook-gruppen ”Galleri Karin Ø´s fødselsdags-
projekt” (hvilket jeg klart anbefaler for inspiration og deling af gode råd), hvor 
deltagerne viser deres ting og kan spørge hinanden eller mig til råds undervejs. 
 

• Tilbud om at deltage i en udstilling i Galleri Karin Ø og Thy Patchwork til sommer. 
 

Jeg håber at du har lyst til at deltage      

Venlige og glade syhilsner      

Karin 

10-års 
fødselsdag 

http://www.thypatchwork.dk/
mailto:mail@karinoestergaard.dk

