
European Bra Summit 2015 

Teacher: Beverly Johnson  

Plats: Klasserna kommer att hållas i Farsta i år, med bra kommunikationer som 

tunnelbana, buss och pendeltåg. Endast en kvart ifrån Centralen till Farsta 

Strand 

Anmälningsavgift för kurser mer än 1 dag: 500 kr, dras av vid fullfakturering

  

BEGINNER BRA 

27 & 28 juni 2015 

Klockan: 9.30-16.30 

2 dagar 

Vill du lära dig sy din egen BH?  

Den här kursen är en av de bästa 

klasser du kommer att gå. Vi säger 

”om du kan sätta in en arm i en 

skjorta, så kan du sy BH”. Efter att ha 

provat fram din unika storlek – lär du 

dig alla professionella bh-sömnads 

tekniker.  

Mönster & kursmaterial ingår 

 

Pris: 2400 kr 

 

 

 

 

 

 

BADKLÄDER 

29,30  juni & halva 1 juli 2015 

Klockan: 9.30–16.30 samt 9.30-12.30 

2,5 Dagar 

Vill du lära dig att sy badkläder och 

att få ditt mönster professionellt 

anpassat efter din egen kropp? Då är 

det här kursen för dig. Under 2,5 

dagar syr vi badkläder efter Beverly 

Johnsons mönster. Det är inte alls 

svårt att sy badkläder när du kan de 

små tricksen som du lär dig här. Du 

väljer själv av Beverlys 

badklädesmönster du vill jobba med, 

ett ingår i kursen.  På kursen lär du 

dig att sy i en fri flytande BH inuti i 

dina badkläder. Kursen kräver att du 

har ett efter dig anpassat BH 

mönster. Ett mönster och 

instruktioner ingår. Baddräktstyg 

ingår ej 

Pris: 3000 kr 



 

 

 

 

 

STYLECHANGES 
 

3 juli 2015 

Klockan 9.30-16.30  

1 dag 

I denna kurs lär du dig att använda 

ditt grundmönster för att få varje bh 

stil du vill. Vertikal söm, 

diagonalsöm, flerbits kupor – vilken 

stil vill DU ha in din BH? Efter kursen 

bör du vara redo för att titta på en 

konsumentfärdig BH och veta exakt 

vad du ska göra för att få en likadan 

som passar dig. Morgonen börjar 

med att du lär dig stil ändra för att 

sedan på eftermiddagen sy din egen 

designade BH. Du behöver ta med 

ditt grundmönster till kursen. 

I år finns det 14 olika färger på 

vadden att drömma sig bort i. 

Pris: 1200 kr 

 

 

 

 

 

 

SHELLEY 

4 & 5 juli halv 2015 

Klockan: 9.30-16.30 samt 9.30-12.30 

1,5 dag 

Shelley är en designad originalbh 

med inbyggd powerbars i kupsidan 

och en delad underkupa. Du kommer 

bli förvånad över hur stor skillnad 

dessa små detaljer har på supporten 

i kupan. Vi ritar på morgonen och sy 

upp dem så långt ni hinner på 

eftermiddagen. Ta med ert 

grundmönster till kursen. 

 

Pris: 1800 kr 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FABRICS 

 

5 juli 2015 

Klockan: 13.30-16.30 

0,5 dag 

Matrialen du väljer för din BH, trosor 

eller bodyshaper kan vara det bästa 

eller det sämsta för dina 

underkläder. Varför kasta bort 

pengar och tid på kläder som inte 

supporterar eller klär din figur? Lär 

dig vilka tyger/material som är rätt 

för en BH eller trosa och hur du 

använder dina fingrar till att berätta 

om tyget är bra att använda. Du får 

med dig prover hem på tygerna så du 

kan använda dem som facit hemma. 

Du kommer även att lära dig att 

förändra ditt mönster för 

användande av olika tyger/material. 

 

Pris: 600 kr 

 

 

 

Anordnare:  

 

 

 

www.bwear,se 

Bodil Friman 

bodil@bwear.se 

072-715 30 61 
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