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SIC DESIGNER Börjar BLOGGa 

SIC Designer är ett nystaratat, växande företag som säljer onlinekurser inom textil 
och modeteckning. Alla kan vara med, kurserna är pedagogiskt upplagda med 
text, bild och video, vilket innebär att även den som saknar förkunskaper kan delta. 

Nu har SIC Designer sjösatt sin nya inspirationsblogg sicdesigner.wordpress.com/

- Bloggen ska vara kreativ, inspirerande, spännande, innehållsrik, färgglad och rolig, säger 
Anna Wegelius Rying, CEO och grundare av SIC Designer. Vi vill att alla ska se hur lätt och 
roligt det är att skapa något unikt med enkla medel. 

På bloggen kommer vi att ge många tips och trix inom mode och design med både text och 
inspirerande bilder. När det dyker upp spännande events, intressanta utställningar och annat  
som kan intressera modeälskaren är SIC Designers blogg stället du hittar informationen. Här 
finns även intressanta mode- & designlänkar, korta beskrivningar av våra kurser med mera. 
Bloggen är under ständig utveckling där läsaren kan vara med och påverka. 

SIC DesignerS onlinekurser är alternativet för den som inte har tid eller möjlighet att gå en 
kvällskurs. Vi har skapat en samlingsplats för alla som älskar kläder mode, textil och design. 
Antingen det är som hobby, blivande yrke eller om man bara vill prova på något nytt och roligt. 
SIC Designer är en kreativ värld där alla kan mötas och skapa efter sina egna möjligheter.

Sic designer – onlinekurser inom sömnad, modeteckning och design
SIC Designer är en digital samlingsplats för alla som älskar kläder, mode, textil och design. Antingen det är en hobby, 
ett blivande yrke eller bara ett sug efter att prova något nytt. Alla är välkomna till oss!

På sicdesigner.se köper du praktiska textila onlinekurser utan start- eller slutdatum. Du har obegränsad tillgång 
till kursmaterialet och kan använda det; när du vill – så ofta du vill – hur länge du vill. Bli medlem gratis och ta del av 
våra förmånliga specialerbjudanden!

SIC Designer Sweden AB startades av Anna Wegelius Rying våren 2013. 

Kreativa onlinekurser 
inom textil och design
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