Singla Slöjdverkstad, SJd
Välkommen på kurs
med Singla Slöjdverkstad, SJd,
på Gaupa Hantverk
Sy tenntrådsarmband heter kursen och
den kommer att fokusera på tenntråden
och dess möjlighet att smycka.
Du kommer att få tillverka dina egna
tenntrådsarmband.
Det är inget problem att du är ovan att sy,
kursen passar för både nybörjare och
vana.

Ren fakta:
Lokal:
Tid:
Kostnad:
Anmälan:

Singlas Slöjdverkstad, Fåkervägen 6, Orrviken, Östersund
lördag 10 november 2018, 10.00 – 15.30
895 kronor
Skicka ett mail. sjd@singlaslojdverkstad.se
Då får du veta om du får plats på kursen.
Anmälan är bindande.
Anmälan och betalning ska ske innan 2 november.

Ta med:
Egen lunch och inneskor.
Singla bjuder på eftermiddagsfika.
Redskap finns att låna.
I kursen ingår ett armbandskit att sy upp.
Om du har egen tråd eller eget skinn får du gärna ta med ifall du
vill sy mer.
Jag säljer även tråd och skinn om du vill köpa med dig hem.

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