Femma Sint-Laurentius
Amigurumi’s haken lessenreeks op
17/02 – 10/03 – 24/03
Kasper de krokodil, Gerrit de gier, Herman de kalkoen, Fred en Rita het rupsenkoppel
enz… gaan onze donkere winteravonden leuk en gezellig maken. Beestachtig leuk haken
voor beginnende en gevorderde haaksters met deze Japanse haaktechniek. De kleine
knuffeldiertjes zijn onweerstaanbaar, van mini tot maxi.
Wil je deze ook maken, dan mag je onze crea cursus haken zeker niet missen.
Het wordt een echte beestenboel!
Deze cursus bestaat uit 3 lessen, maar indien je er één niet kan aanwezig zijn kan dit
ook. De kostprijs zal wel voordeliger zijn als je ze alle 3 volgt. In de eerste les maken we
varkentje Pip. Met dit patroon leer je al de belangrijkste basistechnieken en het lezen van
het patroon.
De lesgeefster is Tamara Cuypers.
De eerste les op 17/02 gaat door in ‘t Kloosterhof,
Kerkplein 4 te Zedelgem.
De lessen op 10/03 en 24/03 gaan door in CM-lokaal,
Groenestraat 90 te Zedelgem.
De lessen starten om 19u30.
De prijs voor de reeks van 3 is voor leden = €15; niet
leden = €24.
De prijs per individuele les is voor leden = €7; niet
leden = €10.
Benodigdheden:
•

•
•
•

Een bolletje katoen, kleur naar keuze, maar best
niet te donker. Het mooiste resultaat krijg je met
katoen type Catanie(niet Catanie grande!), te
vinden bij De Banier, Veritas, Phildar.
Haaknaald nr. 2,5 (heb je nr.3, dan lukt dit ook)
Een wolnaald (dikke naald met stomme punt)
Schaar

Het patroon, de vulling en de veiligheidsoogjes zal de lesgeefster meebrengen.

Inschrijving voor crea-avond tot met 6 februari 2014:
• Van Steelant Annie, email: annie.vansteelant@telenet.be of 050/240722
De Femma-leden en hun inwonende gezinsleden worden tijdens de vermelde activiteiten
verzekerd onder de ledenpolis van de Femma, om het even waar deze activiteiten
plaatsvinden. Niet-leden vallen niet onder deze polis.

