סדנאות מדירה 2019
סדנה  :1כיווצי בדים
הסדנה תתקיים במהלך השבוע של ה 8-באפריל 2019
הסוד והייחודיות של הבד שניצור בסדנה הוא השימוש בחוט
ה Smoking-המיוחד של  ,MADEIRAהמגיב לחום .החוט מתכווץ
באופן מבוקר ,מבלי שהוא מכווץ את הבד ,והתוצאה היא משטח
עשיר וייחודי ,שאליו נוסיף פרחים ואלמנטים אחרים ,שגם אותם
ניצור בסדנה .את הבד הפרחים והאלמנטים האחריםנשלב
במוצר שימושי.
אנו שומרים בסוד מהו המוצר שניצור בסדנה כדי להפתיע אתכם
במהלך הסדנה.......

סדנה  :2רקמה בחוט דקורטיבי
הסדנה תתקיים במהלך השבוע של ה 1 -ביולי 2019
הפעם נשלב חוטים שונים ,צבעים תפרים דקורטיביים  -וניתן
לדמיון להשתולל! נשתמש ברגלית מסוג  Cordingשיש לה
 5חריצים (לדוגמא רגלית מספר  25של ברנינה) ובו זמנית,
בשיטת ה ,Bobbin Work-נשתמש בחוטים של MADEIRA
מסוג  Cotona 4, Decora 6, Glamour 8ליצירת רקמה
מיוחדת במינה.

סדנה  :3ציור בחוטים
הסדנה תתקיים במהלך השבוע של ה 18 -בנובמבר 2019
בסדנה נלמד לצייר במכונת התפירה עם מבחר של חוטים
מיוחדים!
הציור במכונת תפירה נעשה בטכניקת ה.Free Motion-
דמיינו כיצד מכונת התפירה ומחט התפירה הם מברשת הצבע
והחוטים הדקורטיביים הם לוח הצבעים שלכם ....השילוב הזה,
תוך שימוש בטכניקת ה ,Free Motion-יהפוך כל עיצוב פשוט
ליצירת אומנות.
ועוד :גם אם אינכם ציירים ,ההצלחה מובטחת...
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פרטים נוספים
•
•
•
•
•
•

המחיר לסדנה בודדת הוא  530ש"ח .לנרשמים מראש לכל הסדנאות המחיר הוא  429ש"ח לסדנה
המחיר לסדנה כולל קיט עם כל החומרים הדרושים לסדנה ,בערך העולה על מחיר הסדנה
הסדנאות מתקיימות במלון דן בירושלים (הר הצופים ,רחוב לחי  .)32המחיר לסדנה כולל ארוחה קלה וחניה
במלון
מחיר מיוחד ללילה במלון יינתן למבקשים להתאחסן במלון בזמן הסדנה .פרטים נוספים למעוניינים יינתנו
בהרשמה לסדנה
ניתן לשלם בכרטיס אשראי ,ב 5 -תשלומים ללא ריבית
מספר המקומות מוגבל! ההרשמה בטלפון054-7652903 :

MADEIRA IL
P.O.Box 24024, Jerusalem
Tel: 054-7652903 | Sales@madeirail.com | www.mdeirail.com

© כל הזכויות שמורות למדירה ישראל ולGisela Pugni-Spatz-

