Kurzy jsou určeny začátečníkům, pokud není uvedeno jinak.

STŘEDA, ZAČÁTEK: 16:00
05. 10.

12. 10.
19. 10.
26. 10.
02. 11.
09. 11.

16. 11.

23. 11.

30. 11.

TRVÁNÍ

ENKAUSTIKA

1,5 hod.

HÁČKOVÁNÍ

2 hod.

PEDIG

3 hod.

HÁČKOVÁNÍ

2 hod.

FUSING

2 hod.

PLETENÍ

2,5 hod.

PEDIG

3 hod.

HÁČKOVÁNÍ

2 hod.

FUSING

2 hod.

PLETENÍ

2,5 hod.

PEDIG

3 hod.

FRIVOLITKY

2 hod.

PLETENÍ

2,5 hod.

TIFFANY

3 hod.

FRIVOLITKY

2 hod.

TIFFANY

3 hod.

PEDIG

3 hod.

NEŠITÝ PW

2 hod.

PERNÍČKY

2,5 hod.

TRIČKA (+ od 17:00)

1 hod.

NEŠITÝ PW

2 hod.

PERNÍČKY

2,5 hod.

TRIČKA (+ od 17:00)

1 hod.

Rukodělné kurzy 2011

Karlova 3144, Varnsdorf
vchod z ulice Karlova, plastové dveře s mřížemi (objekt OBY)

Ing. Pavlína Šafusová, +420 723 567 202, safusova@ceskakrajka.cz, IČ: 18740766
ENKAUSTIKA – horkým voskem si jednoduše
namalujete krásné přáníčko.
140 Kč / osoba
materiál v ceně

NEŠITÝ PATCHWORK – pomocí špendlíků
a skládání stuh vytvoříte krásnou vánoční
kouli. Určeno také šikovným dětem.
S sebou si přineste polystyrenovou kouli
(průměr 8 – 10 cm), 2 druhy stejně širokých
stuh (šíře 2 – 2,5 cm, délka 5 – 10 m od jedné
stuhy), obyčejné špendlíky (s malou kovovou
hlavičkou – ne plastovou), nůžky.

FRIVOLITKY – poznáte základy práce s nití a člunkem, vytvoříte si drobné ozdoby na stromeček nebo
drobný dárek. Dozvíte se více o technice i pomůckách. S sebou vhodnou tenkou bílou přízi,
umělohmotný člunek z šicího stroje nebo člunek na frivolitky.
160 Kč / osobu
PERNÍČKY – naučíte se jemnému, až filigránovému zdobení perníčků na Vánoce. S sebou napečené
perníčky, moučkový cukr, vaječný bílek a mističku. Vhodné i pro zručné děti.
k zakoupení speciální sáčky na zdobení 160 Kč /dospělý, 90 Kč / dítě

TRIČKA – sítotiskovou technikou si ozdobíte tričko. S sebou si přineste jednobarevná bavlněná trička
(bez apretury, obrázků a aplikací), igelit nebo igelitovou tašku. Mohou tvořit i děti pod vedením rodiče.
Jedna osoba může vyzdobit několik triček. Trička nebudou k zakoupení na místě.
materiál kromě trička v ceně 100 Kč / tričko

160 Kč / dospělý, 90 Kč / dítě
FUSING – vytvoříte komponenty ke šperkům
pomocí spékání skla.
180 Kč / osoba
materiál na jednu sadu, další lze přikoupit

HÁČKOVÁNÍ – uháčkujete si ozdoby
na stromeček nebo drobné dárky. S sebou
vhodnou tenkou bílou přízi (kordonet,
perlovka), odpovídající háček.
150 Kč / osoba
TIFFANY – vyrobíte si anděla, zvonek či jiný
vánoční motiv k zavěšení do okna technikou
tvorby vitráží ze skla. Určeno také mírně
pokročilým.
240 Kč / osoba

PEDIG – pletení z materiálu pocházejícího z pralesů v Asii – vyrobíte si nevšední a zajímavý dárek.
materiál je placen zvlášť 240 Kč / osoba






05.10. – Pleteme košíček nebo podnos s pevným dnem – cena materiálu: 70 Kč / kus
19.10. – Různé uzavírky nebo krabička s víčkem – cena materiálu: 100 Kč / kus
02.11. – Košík s vyplétaným dnem nebo zvonky – cena materiálu: 100 Kč / košík nebo 3 zvonky
16.11. – Pleteme ježka – pro pokročilé – cena materiálu: 150 Kč / kus

PLETENÍ – naučíte se zhotovit moderní rukavice pro sebe či pro ostatní jako vánoční dárek. S sebou
si přineste vlnu (nejlépe Elian Klasik nebo jakoukoliv vhodnou na jehlice č. 3 – 4 podle síly materiálu),
5 ks ponožkových jehlic.
k zakoupení vlna v omezeném výběru a množství 190 Kč / osoba





12.10. – Pleteme bezprstové rukavice, krátké či dlouhé – pro mírně pokročilé
26.10. – Pleteme prstové rukavice či palčáky – pro mírně pokročilé
09.11. – Pleteme rukavice s odklápěcí špičkou – pro mírně pokročilé

materiál na výrobu lze zakoupit na kurzu

Kurzy budou uskutečněny při minimálním počtu 4 účastníků. V případě,
že nebude daný termín kurzu obsazen, bude zrušen a účastníci budou předem
vyrozuměni. Cena obsahuje lektorné a náklady. Pokud není uvedeno jinak,
cena neobsahuje materiál. Storno poplatek při neúčasti na kurzu činí 50,- Kč.
Můžete však za sebe poslat náhradníka.

Přihlášky na e-mailu safusova@ceskakrajka.cz, na tel.: 723 567 202 nebo každé úterý v sídle kurzů Karlova 3144, Varnsdorf, od 16 do 18 hodin.
Závazně přihlášen je ten, kdo zaplatil nejpozději do 7 dnů před konáním kurzu. Platby lze provádět:



převodem na účet 191343208/0300 – ČSOB, do zprávy prosím uveďte jméno, datum a název kurzu
v hotovosti předem každé úterý v sídle kurzů: Karlova 3144, Varnsdorf, od 16 do 18 hodin

