
TAllers creatius

Cada setmana et proposem un taller creatiu diferent per tal
que puguis deixar volar la imaginació i relaxar-te creant una
peça amb les teves mans :)

Els tallers són monogràfics, això vol dir, que cada taller és
independent, i a cada taller s'aprén una tècnica diferent.

Alguns dels nostres tallers són:

· Crea les teves espelmes amb essències
· Bossa tote bag amb aplicacions
· Alambrisme: Joies amb metalls
· Ganxet XL: Cistells i bosses
· Sabons naturals amb propietats cosmètiques
· Scrunchies i bandanes
· Joies de la plata: Crea les teves peces úniques
· Fototransferència d'imatges a quadres
· Aprén a fer brodat mexicà
· Faldilla fàcil
· Joies de resina
· Classes de Patchwork

Preu: Desde 25€ (material inclós)

Consulta dates i detalls de cada taller al web.

* Els tallers es reprendran al Novembre

carrouselcraft.com

pre-curs
setembre
Disponibles a l'escola de Bailén i Verdi. Iniciat en el món de
la costura i la confecció durant el mes de setembre.

Un curs de 10h repartides en 5 setmanes de classe en
l'horari que tu triis, ideal per complementar el curs trimestral
o per fer de manera independent.

Aprendràs a fer servir bé la màquina de cosir, et faras el teu
primer patró i la teva primera prenda confeccionada desde 0.

Preu:

10h de classe: 60€ ( Si fas també el trimestral )

10h de classe: 85€ ( Si no fas el trimestral )

Consulta els horaris a la web:

https://www.carrouselcraft.com/cursos-costura/

aula de costura
Si t'agradaria fer alguna classe per fer algun projecte
puntual, o desenvolupar el teu projecte personal, apunta't a
les classes de costura lliure!

Són classes personalitzades, on tu tries el projecte que vols
fer i avances al teu ritme amb ajuda d'una professora, sense
seguir un programa ja predeterminat.

A l'aula de costura lliure podeu estar unmàxim de 4
persones, per la qual cosa, aconseguim una atenció molt
més personalitzada, i podeu resoldre les vostres inquietuds
personals.

Et pots apuntar per hores soltes o bé comprar un
abonament d'hores mensual.

Preus:

3h de classe: 42€

6h de classe: 78€

8h de classe: 100€

Horari: Aconvenir, envia'ns la teva disponibilitat i explica'ns
que t'agradaria fer per tal que et poguem aconsellar :)

Classes particulars: Si vols estar tu sol/a amb la

professora, el preu és de 15€ / h sense opció

d'abonament.



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, encara que el teu nivell sigui
d'iniciació.

Seguiràs el programa clàssic d'aprenentatge de patronatge i
costura i acabaràs aprenent a fer-te faldilles, bruses,
pantalons, vestits... i un munt de prendes diferents!

Cada projecte es comença fent la base, que posteriorment
aprendràs a transformar segons el teu nivell i el teu gust
personal, amb ajuda dels apunts i les explicacions de la
professora.

El curs s'organitza per trimestres de 11 setmanes i pots venir
tants trimestres com tu vulguis, ja que sempre estem fent
projectes nous :)

Horaris:

El curs es realitza a les nostres dues acadèmies, i tenim obertsmolts
horaris diferents de classe (matins, tardes i dissabtes, i també tenim
grups a les 19h per tal que tothom pugui venir a classe!)

Tu tries el grup al que et vols apuntar de entre tots els disponibles.

Consulta els horaris i les places lliures a:
carrouselcraft.com/cursos-costura

Per guardar la teva plaça o resoldre qualsevol dubte ens pots
escriure a: hola@carrouselcraft.com

T'esperem!!

ca
rr

ous
el craft

x
Curs iniciació i
costura creativa
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 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, cistells per guardar coses, diferents
complements 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 2h. No cal que tinguis màquina de
cosir per apuntarte.

Horaris Carrousel BAILÉN:
Dĳous 10:30h a 12:30h
Dĳous 18.30 a 20.30h
Preu: 160€/ 11 classes
(Podràs repartir les classes com et convingui millor entre Juny, Juliol i Setembre)

Mini curs iniciació
Aprén a cosir desde 0, a fer servir correctament la màquina i
a fer les teves primeres puntades en aquest mini curs de 6h
en que a més d'aprendre el més bàsic, et faràs ja un
necesser amb cremallera i una bossa de tela senzilla i
pràctica.

Horaris Carrousel VERDI :

Divendres 17 a 18.30h

Preu: 80€ (6h de classe +material)
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