tallers setembre

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
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

Tallers agost
Taller de sabons naturals
Recicla l'oli d'oliva i fes els teus propis sabons cosmètics
amb propietats beneficioses per a tu.
Dv 2/8 a les 18.30h
PVP: 25€
Estampació tèxtil: Batik
Aprén a tenyir la tela amb una de les tècniques més
antigues, que fa servir cera per a fixar els motius.
Dss 3/8 a les 11h
PVP: 30€
Joieria tèxtil
Aprén a fer flors d'estil japonés i crea la teva pròpia línia
de
joieria tèxtil.
Dj 8/8 a les 18.30h
PVP: 29€
Scrapbook: Embellishment creatiu
En aquest taller farem un àlbum tipus acordió i ens
centrarem en decorar-lo de forma diferent i creativa.
Dv 9/8 a les 18.30h
PVP: 29€
Inicia't a crear les teves joies
Descobreix el món de la creació de joies desde el
principi.
Segur que t'encantarà!
Dss 10/8 a les 11h
PVP: 30€
Polseres en telar indi
Crea les teves pròpies polseres de rocalla plenes de
color.
Dt 20/8 a les 18.30h
PVP: 29€
Estampació tèxtil: Shibori
Descobreix la tècnica tradicional japonesa d'estampació
de prendes.
Dss 17/8 a les 11h
PVP: 30€

Libretes brodades
Aprén a fer un divertit i senzill projecte en el que aprendràs a
fer una llibreta desde 0 amb la tapa brodada. T'encantarà!
Dc 4/9 a les 18,30h
PVP: 30€
Chalk paint + Decoupage
Aprén a fer la teva pròpia pintura a la tissa i decora una caixa
combinant amb la tècnica del decoupage.
Dv 13/9 a les 18.30h
PVP: 25€
Polseres de macramé
Inicia't al macramé, als nussos bàsics, i a la combinació amb
charms i pedres per a fer les teves pròpies polseres.
Dss 14/9 a les 11h
PVP: 25€
Fabrica les teves espelmes
Descobreix en aquest taller com fer espelmes, la tècnica i tots
els trucs.
Dss 14/9 a les 17h
PVP: 30€
Scrapbook: Mini àlbum records d'estiu
Aprén a fer un àlbum ideal per iniciar-te a l'scrapbook on
podràs guardar els millors records de l'estiu.
Dc 18/9 a les 18.30h
PVP: 30€
Fototransferència a fusta
Converteix les teves fotos preferides en bonics quadres de
fusta amb aquesta tècnica.
Dss 21/9 a les 11h
PVP: 25€
Llibreta de cuir i marbrejat
En aquest taller t'ensenyem a fer una llibreta de viatge amb
tapes de cuir i marbrejat sobre paper.
Dc 25/9 a les 18.30h
PVP: 30€
Joies amb trapillo
Treballa amb el trapillo, perles, cadenes, etc. i crea fantàstics
complements per portar cada dia.
Dss 28/9a les 17h
PVP: 30€

Desde la base descobriràs com pendre't les mides, fer patrons
de tot tipus i cosir a màquina tots els teus projectes.
Cada curs és de 22h, el proper trimestre comença a l'Octubre i
ja t'hi pots apuntar!
HORARIS:
Dilluns 18.30h
Dimarts 17h
Dimarts 19h
Dimecres 10h
Dimecres 18h
Dĳous 17h
Dĳous 19h
Divendres 18.30h
Dissabte 10h
Dissabte 12h

Uneix-te al nostre club de ganxet, cada divendres, de 17 a
18.30h ens reunim per aprendre a teixir i fer els projectes
que tenim en ment realitat.
Aprendràs al teu ritme i fent el projecte en concret que a
tu t'agradi, i si mai has agafat un agulla de ganxet,
t'ensenyarem desde 0!
Bufandes, coses per a casa, jerseis, amigurumi... a teixir!
Horari:
Divendres de 17 a 18.30h
Comencem el 27/9, t'hi esperem!

ÚLTIMES PLACES LLIURES! Apunta't ja!

Mini curs de
costura
Al Setembre aprendràs a cosir bé a màquina desde 0 patatero, a
fer-te un necesser amb cremallera, una bosseta pràctica i
còmode i arreglos bàsics en aquest curs intensiu d'una setmana.
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Aprén a fer la teva pròpia a mida, encara que mai abans hagis
cosit.
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CURSOS TRIMESTRALS
DE PATRONATGE I
COSTURA

Aula de costura
Si vols aprendre a cosir al teu ritme, tens un projecte
concret en ment que t'agradaria portar a terme, o vols una
atenció més personalitzada, l'aula de costura és per a tu!

Horari:

Treballaràs en un grup màxim de 2-3 persones, i tu triaràs
que vols aprendre a cosir en cada moment, podent fer
una única classe, o bé agafar abonaments mensuals de
tantes hores com vulguis fer.

Del 16 al 20 de Setembre de 18.30 a 20.30h (10h)

Horaris:

No t'ho pensis, i aprén a cosir!

De dilluns a divendres de 15 a 17h
Posa fil a l'agulla i... a cosir!
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