
Tallers craft
A Carrousel ens agrada ensenyar a
crear objectes bonics, a que et relaxis de forma
diferent i a que puguis desenvolupar tota la teva
creativitat.

els tallers monogràfics són
classes de manualitats en les
que aprendràs tècniques
diferents, com per exemple...

· Crea les teves espelmes amb essències
· Polseres de trapillo i plata
· Alambrisme: Joies amb metalls
· Ganchillo XL: Cistells i bosses
· Sabons naturals amb propietats cosmètiques
· Bufandes i colls de ganxet
· Scrapbook: Winter lovers
· Taller de Nadal: Corona decorativa
· Joies de la plata: Crea les teves peces úniques
· Fototransferència d'imatges a quadres
· Apren a fer brodat mexicà
· Joies de resina

+ info a la web

curs de punt i
ganxet
En aquest curs aprendràs a crear els teus propis projectes de punt
i / o ganxet aprenent des 0.

Tu maracarás el ritme a seguir i triaràs el projecte que vols fer, en tot
moment assessorada per la professora que t'ensenyarà tot el que no
sàpigues i et guiarà.

Aquest curs és ideal pares les persones que tant s'inicien des de 0
com que ja han fet algun proyectito i volen seguir avançant i
millorant. Venir a un curs és la millor manera de fer-ho :-)

El curs comença l'última setmana de setembre i té una durada d'11
setmanes seguides, els divendres de 17 a 18.30h. Quan acabi el
trimestre, el curs segueix així que pots venir tants trimestres com
vulguis.

Aprendràs a teixir a punt o ganxet i a crear coses boniques amb les
teves pròpies mans. Coneix tots els trucs de el teixit i passa una
tarda de divendres relaxada i divertida.

HORARI: Dimarts 10:30 a 12 h / Divendres de 17 a 18.30h
Preu: 100€ / trimestre

curso costura
moda infantil
Aprèn a fer peces per als més petits de casa en aquest curs de 10
setmanes en què una professora especialitzada en patronatge i moda
infantil t'ensenyarà a crear des de 0 projectes demoda infantil, de 0 a 6
anys.

Disposaràs de diferents patrons per escollir, sempre adaptant el projecte al
teu gust personal i al teu experiència.

Pots apuntar tant si mai has cosit i comences de 0, com si ja ets una experta
costurera i t'agradaria iniciar-te al món de la moda infantil.

No t'ho perdis, t'encantarà!

Horaris Carrousel BAILÉN:

Dilluns de 10:30 a 12h
Duració: 15H de classe durant 10 setmanes,

Preu: 165€

carrouselcraft.com

aula de costura
Si vols aprendre a cosir a màquina i a fer els teus propis
projectes de costura al teu ritme, et convidem a venir a la
nostra aula oberta de costura.

L'aula de costura funciona amb bonsmensuals i els preus
varien en funció de quantes hores a al mes vols venir.

Són classes personalitzades, el teu tries el projecte que vols
Fer i avenços a l'teu ritme amb ajuda d'una professora.

Bono de 3h: 42€
Bono de 6h: 78€
Bono 8h: 100€
Bono de 12h: 145€

Les hores que excedeixin el bo de 12h tenen un
preu de 12 €

Preu 1 hora: 15€

co··sewing
Si ja tens experiència cosint i el que necessites és un lloc de
treball inspirador, amb espai, màquines, i tot el necessari per
fer els teus projectes Et convidem al nostre espai co-sewing!

Horaris Carrousel BAILÉN:

De 10.30 a 14h y de 16.30 a 20.00h, de dilluns a dissabte

Preus:
1 hora : 8€
Bono 5 h: 35€
Bono 10h: 60€
Preu alumnes: 6€ / hora

** Es necessari fer reserva del espai amb antel·lació
de 24h.
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Curs de iniciació i
petits projectes
Aquest curs és ideal si t'inicies en el món de la costura i vols
aprendre de forma divertida i fent petits projectes, o si bé, ja
saps cosir una miqueta, però vols perfeccionar la teva tècnica
fent projectes per a casa, complements, etc.

En aquest curs aprendràs com utilitzar bé una màquina, a
cosir amb diferents puntades i podràs fer projectes com una
bossa amb cremallera, una bossa senzill i resulto, cistells per
guardar coses, i acabaràs el trimestre fent un projecte lliure
de la teva elecció.

Aprèn a fer les teves primeres puntades amb fil en aquest
curs de 10 classes de 1,5h. No cal que tinguis màquina de
cosir per apuntarte.

Horaris Carrousel BAILÉN:

Dilluns 17h

Dijous 10.30h

Dijous 19h

Preu: 125€

www.carrouselcraft.com
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PROGRAMA
DʼACTIVITATS,

TALLERS I CURSOS

Curs trimestral
de patronatge i
costura
Aprén a fer-te la teva pròpia roba a mida, desde la presa de
mides, la creació del patró, i la confecció de la roba en
aquest curs continu trimestral. 22h al trimestre de classe
per aprendre tot sobre el món de la modisteria.

Els projectes es modificaran en funció del nivell de cada
alumne, així que pots apuntar-te tant si mai has fet servir
una màquina de cosir, com si ja saps cosir.

Horaris Carrousel VERDI: Horaris Carrousel BAILÉN:

Dilluns 18.30h Dilluns 18.30h

Dilluns 19h Dimecres 10.30h

Dimarts 17h Dimecres 16.30h

Dimarts 19h Dimecres 18.30h

Dimecrs 10h Dissabte 16.30h

Miércoles 18h PREU: 160€

Miércoles 18.30h

Jueves 17h

Jueves 19h

Divendres 18.30h

Dissabte 10h

Dissabte 11h

Dissabte 12h

PREU: 160€

605 578 795
(només whatsapp)

carrouselcraft
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