Gavstrik Nordsjælland arrangerer Work shop
Lær at strikke et ærme med manchetter og knaphul.
Skønheden ligger i detaljen. På denne workshop sætter vi fokus på de små men udfordrerende detaljer der giver Ribbon
Sweateren en elegant finish. Essensen i einrúm design er at sætte fokus på den glæde ved at strikke og den sindsro, der
samtidig opnås. Hvor håndværk, glæde og udfordring er en del af den kreative proces, som vi håber, at du vil nyde sammen
med os.
PÅ DENNE WORKSHOP LÆRER DU FØLGENDE:
- Strik en manchette i dobbet strik
- Samle masker op langs en kant
- Lave et lodret knaphul
- Lave en håndlavet knap i samme materiale som dit ærme.
- En åben opslagning
- Strik en dobbelt kant fast til halsen
MATERIALER
Prisen inkluderer alle de materialer der bruges på workshoppen.
Et kompendium samt opskriften af Ribbon Sweater.
Der bliver stillet garner til rådighed.
MEDBRING
Rundpind nr. 2,5 (60 cm lang)/ evt. længere til magic loop
Rundpind nr. 3 (60 cm lang)
Synål
PRAKTISK INFORMATION
Pris: 460 kr.
Dato: Søndag d 23 januar 20. marts … Ny dato!!
Tid: 10 - 15
Der vil blive serveret let frokost, kaffe og the.
Workshoppen finder sted på Skjulhøj Allé 32C (inderst inde i indkørslen), Vanløse. Vi forbeholder vi os ret til ændringer af
location hvis nødvendigt.
Antal deltagere på denne workshop er max. 20 personer.
Ved tilmelding betales det fulde beløb. Tilmeldingen er bindende.

Send tilmelding til pernille@rosford.dk og indbetal mobilepay box 9157GY - noter navn. Tlf 21621891
(bedst aften)
Beløbet tilbagebetales ved afbud senest 14 dage før workshoppen. (Undtaget 10 kr - der er gebyr for Mobilepay box)
Du får en mail et par dage inden workshoppen med de praktiske oplysninger.
Hvis der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os ret til at rykke eller aflyse workshoppen.

Nyt design 2021; Ribbon Sweater, med mange fine detaljer

