
První zkušenosti máte za sebou a chcete vyzkoušet, jak rychle se dají tvořit kabelky?
Myslíte už na dárky pro vaše nejbližší a chtěli byste darovat něco originálního?

Přiďte se naučit, jak je vyrobit! U kávy a dortu pořádně probereme to nejdůležitější a
vytvoříme základy, které si doma dokončíte...

Navštivte můj

Pruhovaná variace
Místo konání

 Dobříš okr. Příbram 

Termín konání
 21. října 2017 (sobota)

Čas konání
 začínáme v 9:30
 končíme v 16 hod.

Cena kurzu
 cena za celý kurz je 1.300,- Kč 
 cena kurzovného zahrnuje sadu na výrobu kabelky v hodnotě 510,- Kč; tato sada obsahuje:

 kanavu vel. 1,5
 smyčkovací nástroj a gobelínové jehly
 kompletní návod na výrobu kabelky, včetně podšívky
 nákres kabelky
 magnetické zapínání
 do hladka zabroušené překližkové dýnko mezi dno a podšívku

 látkové pruhy k výrobě kabelky
 6,5 hodiny společné práce, rad a inspirací :-)
 sada neobsahuje rukojeti; každé ženě se líbí jiné, proto si ukážeme jejich možnosti

Co se dozvíte a co získáte
 celou sadu na výrobu kabelky (vyjma rukojetí)
 technické detaily práce s kanavou při výrobě kabelek a tašek
 praktické dovednosti při jejich výrobě
 různé druhy rukojetí a jejich specifické upevňování
 vyrobíte si první část kabelky
 kávu, občerstvení a výbornou náladu
 5% slevu na nákup materiálů

Jak se přihlásit
 přihlášky zasílejte na email: sonja@dovedne-ruce.cz 
 uveďte prosím: termín kurzu, váš email, telefonní číslo (abych Vás mohla v případě jakékoliv změny ihned 

kontaktovat) 
 barevné ladění vaší kabelky, abych zajistila dostatečné množství látek ve vašich barevných odstínech

mailto:sonja@dovedne-ruce.cz


Rezervace kurzu
 POZOR! Místo na kurzu je závazně rezervováno po úhradě plné částky kurzovného 
 částka kurzovného je nevratná, ale můžete za sebe v případě potřeby sehnat náhradníka (stačí oznámit 

emailem) 
 dokud nedojde k úhradě kurzovného, je místo stále volné pro další zájemce 
 okamžikem úhrady je Vaše místo blokované na Vaše jméno 


