
    
Kevään 2020 kurssit ja pajat:  

 

Pullokorukurssi la 14.3. klo 11-14 

Kurssilla tehdään kauniita ja uniikkeja pullokoruja pienistä pulloista. 

Korusta saa juuri oman näköisen sen mukaan mitä pulloon laittaa sisälle.  

Hinta: 30€ sis. materiaalit kolmeen koruun, ohjauksen, työvälineiden käytön  

Kirjonnan alkeet la 21.3. klo 12-15 ja su 22.3. klo 12-15 

Kurssilla opetellaan erilaisia pistoja ja niiden käyttöä erilaisissa töissä. 

Hinta: 50€ sis. kurssimaksun 35€ sekä materiaalimaksun 15€ 

Lasikorukurssi 1 pe 27.3. klo 17-20 ja pe 3.4. klo 17-20 

Tehdään erilaisia koruja lasinsulatusuunissa sulattamalla. 

Hinta: 65€ sis. kurssimaksun 40€, materiaalimaksun 25€ 

 

Lasikorukurssi 2 la 28.3. klo 12-15 ja la 4.3. klo 12-15 

Katso lasikorukurssi 1. (Kurssit samansisältöiset) 

 

Kantapääkurssi su 29.3. klo 11-15 

Opetellaan yksi tapa tehdä kantapää. Oma sukan varsi mukaan. 

Hinta: 15€ 

Luova kirjonta la 18.4. klo 11-14 ja su 19.4. klo 11-14 

Opetellaan erilaisia tapoja hyödyntää pistoja ja erilaisia materiaaleja 

Hinta: 50€ sis. kurssimaksun 35€ sekä materiaalimaksun 15€ 

Räsynukkekurssi ke 22.3., ke 29.3. ja ke 6.4. klo 17.30-20 

Tehdään perinteinen räsynukke 

Hinta: 80€ sis. kurssimaksun 60€ sekä materiaalimaksun 20€ 

Makramekorukurssi su 26.4. klo 12-15 

Opetellaan muutama erilainen solmu sekä niiden soveltaminen työssä. 

Hinta: 35€ sis. kurssimaksun 25€ sekä materiaalimaksun 10€ 

Kehyskudontaa la 2.5. klo 12-15 

Tutustutaan kehyskudontaan ja toteutetaan pieni työ. 

Hinta: 27€ sis. käytettävät materiaalit 

Kesäinen korukurssi la 16.5. klo 12-16 

Opetellaan erilaisia tapoja tehdä kauniita ja kesäisiä koruja 

Hinta: 40€ sis. kurssimaksun 30€ sekä materiaalimaksun 10€ 

Vohvelikirjontaa su 17.5. klo 11-15 

Kurssilla palataan vohvelikirjonnan pariin ja kokeillaan erilaisia tekniikoita. 

Hinta 32€ sis. kurssimaksun 22€ sekä materiaali ja työvälinemaksun 10€ 

Virkkauksen alkeet jatkokurssi pe 22.5. klo 17-20 ja la 23.5. klo 11-14 

Kurssilla opetellaan mm. erilaisten muotojen sekä kukkien virkkaamista. 

Hinta 52€ sis. kurssimaksun 45€ sekä materiaali maksun 7€, koukku ja käytettävät 

langat sisältyvät hintaan.  

Korujen kirjonta -kurssi su 24.5. klo 12-16 

Kurssilla toteutetaan kolme kapussikorua kirjomalla. 

Hinta 45€ sis. kurssimaksun 30€ sekä materiaali ja työvälinemaksun 15€ 

 

 

Avoimet pajat/ei ilmoittautumista: 

Parsintaperjantait 13.3., 17.4. ja 15.5. klo 17-20 

Tule parsimaan tai korjaamaan omia villasukkia ja vaatteita 

Hinta: 5€/parsittava tai korjattava työ 

Avoin pullokorupaja 3.5. klo 11-16 nonstop 

Tule tekemään itselle taikka lahjaksi uniikki pullokoru! 

Hinta: 10€/pullo sisältäen materiaalit, työvälineiden käytön sekä ohjauksen 
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Kaikki hinnat sisältävät alv. 24% sekä kahvin/teen. 


