
Netværk, sparring og inspiration  

                      Studiekreds                       2021-2022  

Vi mødes i Vesterport Blomster i Vejle 19.00 til Ca. 22.00. Hvor vi skal hygge, lege 
og være kreative.  

20.0kt  
JULEUNDERLAG I NATURENS MATERIALER.   
Kranse, buketstativer, fade m.m. til pyntning.  
-Medbring: Naturmaterialer, bindetråd, halmkrans m.v.  
19.Jan.  
KYOGI PAPER - TYNDT TRÆPAPIR.  
Berit Skjøttgaard Laursen kommer og underviser denne aften.  
-materialeliste kommer. Og der vil blive en egenbetaling for papiret.  
2.Mar.    
FORÅRS FORNEMMELSER I BRUDENS TEGN  
Udfordre dig selv. Leg og prøv teknikker inden for brudearbejde. Eks. 
Hår kranse, korsage, butterfly, buket m.m.  
-Medbring hvad i lyst til af snit, brude stativ, staffage, pyntetråd m.v.  
26.Maj.  
DET TØRREDE UNIVERS.  
Vi skal arbejde med kranse, buketter og hatteæsker  
-medbring: diverse tørret, kranse i tykke/tynde, hatteæsker, limpistol og tøroasis.  
  
-HUSK ALTID VÆLDSORINERET VÆRKTØJSKASSE.   

  

  

Vi mødes i Vesterport Blomster i Vejle 19.00 til Ca. 22.00.  

                         Hvor vi skal, hygge, lege og være kreative. 

13.0kt  
JULEUNDERLAG I NATURENS MATERIALER.   
Eks. Kranse, buketstativer, fade m.m. til videre pyntning.  
-Medbring: Naturmaterialer, bindetråd, halmkrans m.v.  
19.Jan.  
KYOGI PAPER - TYNDT TRÆPAPIR.  
Berit Skjøttgaard Laursen kommer og underviser denne aften.  
-materialeliste kommer. Og der vil blive en egenbetaling for papiret.  
2.Mar.    
FORÅRS FORNEMMELSER I BRUDENS TEGN  
Udfordre dig selv. Leg og prøv teknikker inden for brudearbejde. Eks. Hår 
kranse, korsage, butterfly, buket m.m.  
-Medbring hvad i lyst til af snit, brude stativ, staffage, pyntetråd m.v.  
26.Maj.  
DET TØRREDE UNIVERS.  
Vi skal arbejde med kranse, buketter og hatteæsker  
-medbring: diverse tørret, kranse i tykke/tynde, hatteæsker, limpistol og tør oasis  
 
-HUSK ALTID VÆLDSORINERET VÆRKTØJSKASSE.  

Prisen er 400 kr. pr. person for alle 4 aftener for Sydøstjysk kredsen. 

For ikke medlemmer er prisen 800 kr. pr. person for alle 4 aftener. 

 

      TILDMELDING skal ske inden 11 oktober på tlf. 75 82 26 65 til Vesterport Blomster.  

Betaling sker på Reg. Nr. 7925 konto nr. 100237-8 Sydbank  

                         Vi glæder os til hyggelige og kreative timer. Studiekredsen Sydøstjysk afdeling  

Mette og Katharina.   
 
 


