Singla Slöjdverkstad, SJd
Kvinnor täljer för hemmet
Kunnig och okunnig, här samlas vi i
Singlas mysiga verkstad, tänder en brasa
och täljer loss i eget tempo.
Praktiska, vardagliga prylar där lusten att smycka
ger karaktär åt dina täljda alster. Smörkniv,
hängkrok, blomstöd, knappar, ett hjärta runt
halsen eller varför inte ett nålhus?
Du får lära dig att tälja i nedförsbacke och forma
det färska materialet som du vill. Rått trä är lätt att
tälja i, som att ”skära i smör”. Du får tips och trix
om hur du torkar och ytbehandlar ditt täljda
föremål.
Var när och hur?
Lokal:
Singlas verkstad (Fåkervägen 6), Orrviken, Östersund
Tid:
13-14 oktober, 2018. 10.00-16.00
Kostnad: 2300 kronor. Det finns 6 platser.
Anmälan: På särskild blankett, se hemsida. Senast 28 sept. Du får en faktura som ska
betalas senast 28 september. Anmälan är bindande.

Ta med:
Egen lunch (micro finns).
Eftermiddagsfika bjuder jag på, anmäl specialkost.
Inneskor som skyddar mot fallande verktyg.
Favoritkniv om du har men allt material och alla
verktyg finns på plats att låna.
Ta gärna med föremål du inspireras av.

Välkommen!
Susann Jarlsdotter Myrenhammar
www.singlaslojdverkstad.se
070-60 20 844

Jajjemänsan!
Jag ska gå kurs
Det här med att tälja är jag…
 En jäkel på, om jag får säga det själv.
 Väldigt nyfiken på, så det här blir spännande.
 Bannemig rädd för. Jag tar det här som test.
 Jag vill gå kurs 13-14 oktober -18!

Namn:_____________________________________________
Adress:____________________________________________
Telefonnummer:_____________________________________
E-post:_____________________________________________
Specialkost:_________________________________________
Personnummer:______________________________________
(Jag samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan)

Du får strax en bekräftelse på att du kommit med på kursen.
(Eller ett svar om att den är fulltecknad)

Där bifogas en faktura för deltagaravgiften, 2300 kronor, som ska vara
betald senast 28 september.
Anmälan är bindande.
(Om kursen inte skulle genomföras får du naturligtvis tillbaks hela avgiften)
Skickas till:
Singla Slöjdverkstad, SJd, Fåkerv. 6, 832 94 Orrviken
Eller sjd@singlaslojdverkstad.se

