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Kreativa onlinekurser
inom textil och design

Sew along med SIC DESIGNER
SIC Designer är ett nystartat, växande företag som säljer onlinekurser inom textil
och modeteckning.
Under våren pågår en stor ”Sewalong” hos SIC Designer i samarbete med Modesty by B.
Genom att följa vår blogg sicdesigner.wordpress.com kommer läsaren att steg för steg
få hjälp med att sy en klänning. Nya moment publiceras en gång i veckan och klänningen beräknas vara klar lagom till midsommar. Det är helt gratis att delta!
- Det här är ett kul sätt att umgås och sy tillsammans, även fast var och en sitter hemma vid
sin dator och symaskin, säger Anna Wegelius Rying, CEO och grundare av SIC Designer. Alla
kan vara med och det här kan bli hur stort som helst.
En sewalong innebär att man tillsammans syr någonting på distans, i det här fallet en klänning. Vi har dock en liten twist! Detta kommer inte bli en klassisk sewalong där alla syr efter
samma mönster, vi har en annan plan. Vi vill inkludera så många som möjligt och inte begränsa utbudet av ett särskilt mönsters utseende eller storlekar. Med ett bra grundmönster
kan man göra otroligt många olika klänningsmodeller med några enkla förändringar och det
är detta vi vill lägga fokus på.
Under vecka 15-18 förbereder vi oss genom att skaffa mönster och material och vecka 19 är det
skarpt läge – då börjar vi sy! Läs om hela upplägget på sicdesigner.wordpress.com
Häng med från början, det här blir kul!
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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.
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