
Kursusplan Efterår 2016

Industriparken 1 -  Haverslev
9610 Nøragertlf.: 98 65 42 07

mail: gavlhuset@mail.dk

Quilling kursus for begyndere og lidt øvede

Torsdag d. 3 november kl. 19.00 - 22.00

Der arbejdes med både quilling pen og kam, og 
forskellige teknikker.
Materialer og redskaber medbringes eller kan købes 
i butikken.

Pris: 100 kr. inc. kaffe

Quilling kursus for alle
Torsdag d. 10 november kl. 10.00 - 13.00
Der arbejdes med både quilling pen og kam, og 
forskellige teknikker.
Materialer og redskaber medbringes eller kan købes 
i butikken.

Pris: 100 kr. inc. kaffe

Kort kursus for begyndere

Kurset henvender sig til begyndere og jer der ikke har 
en standsemaskine
Diverse materialer, lim etc. og redskaber medbringes 
eller kan købes i butikken.

Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Tilmelding til kurserne sker i Gavl Huset,
på telefon eller på mail.
                                    Vi glæder os til at se jer.

Torsdag d. 17 november kl. 19.00 - 22.00

Der kan f.eks. arbejdes med marsters til 3D quilling
( nisser og andre figurer )
Materialer og redskaber medbringes eller kan 
købes i butikken.

Pris: 100 kr. inc. kaffe

 

Quilling kursus for øvede

Quilling kursus for lidt øvede og øvede

Torsdag d. 8 december  kl. 19.00 - 22.00

Der vil blive arbejdet med juleting, også 3D.
Materialer og redskaber medbringes eller kan købes 
i butikken.

Pris: 100 kr. inc. kaffe

På kurset er der mulighed for at lave forskellige 
kortmodeller og prøve forskellige teknikker.
Kurset henvender sig især til dig der har en stansemaskine
Diverse materialer og værktøj, lim etc. medbringes 
eller kan købes i butikken.

Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage.

Kort-Inspirations Kursus

På kurset er der mulighed for at lave forskellige 
kortmodeller og prøve forskellige teknikker.
Kurset henvender sig især til dig, der har en stansemaskine
Diverse materialer og værktøj, lim etc. medbringes 
eller kan købes i butikken.

Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage.

Kort-Inspirations Kursus

Kom og prøv den fantastiske Vintage Paint fra Jeanne 
dàrc Living.  Kalkmaling, der binder på stortset alle overflader 
uden forbehandling
Medbring småting til at male på, en 
pensel, lidt sandpapir og en bomuldsklud. 
Prisen er 150,- som inkluderer en 100 ml Vintage Paint, 
samt kaffe, te og et stykke kage.

Workshop - Vintage Paint Kalkmaling.
Lørdag d. 22 oktober kl. 10.30 - 13.00

Alutape Kursus

Onsdag den 23. november 2016 kl. 14.00 – 17.00

Leg med alutape for alle.
Prøv en ny spændende hobby, hvor næsten alt er muligt.
Materialer kan medbringes eller købes i butikken.

Pris: 100 kr. inc. kaffe og kage

Mini Album Kursus
Lørdag, d. 12. november, kl. 10.00 - 15.00.
Vi laver et lille minialbum i størrelsen A5, som sættes 
sammen med ringindbinding. Du kan lave det som 
barnets første bog, foto album, opskrift album, osv.
Vi laver en 3-4 forskellige side design som frit kan mixes 
efter ønske.
Materiale liste kommer efter tilmelding.
Pris: 125,00 kr. inc. kaffe og kage.


