
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.

Cada mes et proposem diferents tallers
monogràfics per aprendre tot el que sempre has
volgut.

El preu dels tallers inclou els materials, així que
de l'únic que t'has de preocupar és de venir i passar
una bona estona.

Per apuntar te només has de fer arribar un correu a
hola@carrouselcraft.com o un whatsapp al
605578795

PROPERS TALLERS...

Crea les teves espelmes amb essències
Apren a treballar diferents materials com la parafina o la
cera de soja per a fer les teves pròpies espelmes amb
essències naturals i flors seques.
Dissabte 9/11 a les 17h
PVP: 30€

Polseres de trapillo i plata
Crea les teves pròpies polseres desde 0 combinant un
teixit reciclat que s'anomena "trapillo" amb materials com la
plata i altres elements decoratius.
Dissabte 9/11 a les 17h
PVP: 25€

Alambrisme: Joies amb metalls
Descobreix el món dels filferros de coure i com els pots
treballar amb pedres naturals per a crear els teus propis
complements. En concret t'enduràs a casa un preciós
conjunt que tu mateixa dissenyaràs i faràs.
Dimarts 12/11 a les 18.30h
PVP: 29€

Ganchillo XL: Cistells i bosses
Aprén a fer ganxet amb drapet i fes-te un fantàstic cistellet o
bosseta desde 0, encara que mai hagis agafat una agulla de
ganxet.
Dissabte 16/11 a les 11h
PVP: 25€

Sabons naturals amb propietats cosmètiques
A partir de l'oli d'oliva es poden fer sabons, als que, si a
més, afegeixes altres ingredients, es convertiran en petits
tresors cosmètics.
Dissabte 16/11 a les 17h
PVP: 25€

Bufandes i colls de ganxet
Amb llanes ben gruixudes aprendràs a fer ganxet i et
crearàs un coll o bufanda ideal per els dies més freds. A
més, la tècnica t'enganxarà!
Dissabte 23/11 a les 17h
PVP: 25€

Scrapbook: Winter lovers
Crea el teu propi mini-álbum desde 0, amb motius i colors
típics
de l'hivern. Ens farem un àlbum ple de pestanyes i butxaques,
ideal per a guardar tots els teus records de forma original.
Dissabte 23/11 a les 16h
PVP: 30€

Taller de Nadal: Corona decorativa
L'esperit de Nadal ens comença a envair, i volem fer
decoracions
ben xules i diferents. En aquest taller aprendrem a fer amb
eucaliptus i una base de fusta una bonica corona per a la
porta.
Dissabte 30/11 a les 17h
PVP: 25€

Joies de la plata: Crea les teves peces úniques
Apren a treballar el fil de plata, un material genial que et
permetrà
fer peces de joieria de forma fàcil. En aquest taller
t'ensenyarem
la tècnica i a fer enfilament de pedres.
Dissabte 14/12 a les 11h
PVP: 25€

Fototransferència d'imatges a quadres
Converteix les teves fotos preferides en bonics llenços
decoratius
de forma sencilla . El resultat t'encantarà!
Dissabte 14/12 a les 17h
PVP: 25€

Apren a fer brodat mexicà
Descobreix la tècnica de l'brodat mexicà, que fa servir fils
gruixuts de llana súper colorits per crear belles composicions.
Divendres 20/12 a les 18:30h
PVP: 30€

Joies de resina
Descobreix les resines i com pots treballar-les per a fer bonics
complements plens de pà d'or, flors i altres elements.
T'encantarà!
Dissabte 21/12 a les 18h
PVP: 25€
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CURSOS
PERSONALITZATS DE
COSTURA

Curs de iniciació
Apren a cosir a màquina, la puntada recta, el zig-zag i tots els
secrets per a fer un trau i una cremallera de forma senzilla i
mentre pases una bona estona i et fas una bossa estil "tote-
bag" i un neceser amb cremallera.

No necessites coneixements previs ni tenir màquina de cosir
per aprofitar aquest curs!

Propera edició: 13, 20 i 27 de Desembre; de 11 a 13h o de
18.30 a 20.30h

Preu: 88€ (6h + materials)

www.carrouselcraft.com

novembre
Desembre

hola@carrouselcraft.com

93.017.59.36

C/ Verdi 58,
08012 Barcelona

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:

Dilluns 18.30h
Dilluns 19h
Dimarts 17h
Dimarts 19h
Dimecres 10h
Dimecres 18h
Dimecres 18.30h
Dĳous 17h
Dĳous 19h
Divendres 18.30h
Dissabte 10h
Dissabte 11h
Dissabte 12h

Preu:

160€/trimestre (22h de classe)

CURS DE teixit
Cada divendres ens reunim per a crear projectes de punt i
ganxet de tot tipus, i per a tots els nivells. Tu triaràs en cada
moment quin projecte vols dur a terme, i aniràs avançant al
teu ritme amb ajuda de la professora.

HORARI:
Divendres de 17 a 18.30h

Preu: 100€/trimestre

Si vols crear els teus propis projectes, cosint al teu ritme, i
seguint al 100% les teves inquietuds personals, l'aula de
costura és la teva opció.

Són classes a les que tu decideixes quan venir, quantes hores
fer al mes i quins projectes dur a terme.

Pots fer desde una iniciació a la costura a màquina o aprender
a fer arranjaments, fins a fer projectes més avançats i amb
patronatge.

Hi ha un màxim de 4 alumes per professora, així que rebràs
una atenció personalitzada.

HORARIS:

De dilluns a Divendres de 15 a 20.30h

Dissabtes de 10 a 18h

Preu:

Bono 6h: 78€

Bono 8h: 100€

Bono 12h: 145€


