Creatief Collectief

“Amistad”

4-delige workshop Moebius

Nog nooit gebreid met een rondbreinaald ?
In deze workshop kan je kennismaken
met de techniek van het rondbreien, je
zal ontdekken dat dit niet moeilijk is en best plezierig om te doen.
Je gaat naar huis met de must-have van deze winter : een rondgebreide sjaalkraag met
een twist er in en een bijpassende muts (foto 1) of een rondgebreide sjaal met een twist er
in, die je kan dragen als sjaal, als warme kraag of als stola over een feestelijk of zomers
kleedje (foto 2).
Onze cursusreeks kan je volgen op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u, op 13, 20, 27 oktober
en 3 november (sessie 1), op donderdagavond van 19u30 tot 22u, op 15, 22, 29 oktober en 5
november (sessie 2) of op dinsdagavond van 19u30 tot 22 u, op 13 en 20 oktober en op
maandagavond van 19u30 tot 22 u op 26 oktober en 2 november (sessie 3).
Je kan kiezen voor de sjaalkraag en muts (foto 1)
Wij zorgen voor 2 bollen Scheepjeswol Verona, rondbreinaald en stekenmarkeerder.
Keuze kleuren : Verona 6 : geel-bruin-grijs,
Verona 7 : ecru-beige-groen
Verona 8 : petrol-grijs-zwart (foto 1) Verona 12 : zwart-grijs-lichtgrijs
Of je kan kiezen voor de sjaal (foto 2)
Wij zorgen voor 3 bollen wol, brazilia sprietjesgaren, rondbreinaald en stekenmarkeerder.
Keuze kleuren: zwart, grijs, gebroken wit, beige-bruin en olijfgroen (foto 2)
Waar: in het zaaltje van de café ‘t Hoefijzer’, Langemunt 89, 9420 Aaigem
Prijs lessenreeks: € 40 leden; € 55 niet-leden (inbegrepen les, materialenpakket en 2
frisdranken/koffies per les)
Doe je graag mee? Schrijf je vóór 5 oktober in via hilde@aaigem.be, 053 62 73 81 of 0495 74
34 82 en geef je gewenste workshop (sjaalkraag met muts of sjaal), de bijhorende kleurkeuze
en sessie (1, 2 of 3) door ! De inschrijving is pas geldig na betaling aan Hilde, Delestraat 7
te Aaigem of op de rekening met IBAN BE96 0639 3382 5705 (Gezinsbond Aaigem).
Wees snel want het aantal inschrijvingen is beperkt.

