Naaiatelier: Losjes in de bloes!
(Altijd een beetje ME-time!!!)

Start maandag 11 maart 2019 van 19.30 u. tot 22.30 u.
Andere cursusdagen zijn 18/3, 25/3, 1 april en 29 april
Duur 5 x 3 uur
Parochiaal centrum De Zwaluw Decoenestraat 12, Munkzwalm.

W

AT?
Een bloes; misschien
wel 2!

Keuze uit (zie afbeeldingen
1.De RUMER-top
2. de PAM-top of
3.model Donna
Je gaat aan de slag met een
patroon uit het naaimagazine La Maison Viktor of een patroonpakket.
De lesgeefster, Nathasja Claes begeleidt en geeft weetjes mee over stof, kwaliteit,
draadrichting, benodigde stof,
Les 1: opnemen van maten, patronen overnemen & aanpassen, …
Soorten naaimachinenaalden, horen in deze cursus natuurlijk ook thuis. Je leert een
halsuitsnijding afwerken, oefent heel wat en keert met een net passend bloesje naar huis.

We geven je de
mogelijkheid om een
overlockmachine te
leren kennen en ermee
aan de slag te gaan.
•
De laatste 2
avonden kan er ook
een 2de bloesje gemaakt
worden.
KVLV-Munkzwalm

Naaiatelier – damesbloes 2019

11,18, 25 maart + 1 april en 29 april

B

edoeld voor leden en niet-leden.

Ook nieuwkomers zijn welkom. We mikken zeker op 10 deelnemers (minimum 6)
en werken zoals steeds met een coach of assistente!

B
B

ijdrage € 40 voor de 5 avonden samen; KVLV-leden betalen slechts € 30
net als vorig jaar een stuntprijs!
Prijs patroon, materiaal of gebruik overlockmachines niet inbegrepen.
Ben je van een andere KVLV-groep, breng je lidkaart 2019 mee.
etaal cash of op de rekening van KVKLV-Munkzwalm BE91 7375 1408 3976
met vermelding ‘bloes’.
Schrijf in vóór 1 maart (of tot VOLZET) bij Carine De Schampheleire,
055 49 74 04 of coppens.herman@telenet.be

Ga met de stof aan de slag die je koopt waar je wil maar…
koop je ze in het winkeltje van Nathasja (Steenbekestraat 7 Velzeke), dan krijg je voor
deze activiteit niet enkel raad bij de keuze van de stof
maar bovendien (op vertoon van je KVLV-lidkaart) 10% afslag. Keuze zat!
Voor openingsuren en fournituren zie: www.lavviebbel.be

B

enodigdheden?

- Naaimachine + toebehoren, … Er wordt
verondersteld dat je je naaimachine mee hebt en
je machine kent. Mocht je er geen hebben, dan kan
Nathasja jou ‘uit de nood helpen’; bespreek het met
Carine bij inschrijving.
- Naaigerief (kopspeldjes, klein scherp schaartje,
stofschaar, lintmeter, naalden en garen, …)
- Kleermakerskrijt of zeepje en - doorzichtig patroonpapier
(ook te koop bij Nathasja)
- Tekengerief (potlood, lange lat van 50 cm of 30 cm,
papierschaar)
- Lapje katoen (van oud laken of zo om de machinesteek
te proberen)
- Zoals steeds: veel ‘goesting’ en enthousiasme!!
Het bestuur zorgt voor voldoende vlakke tafels,
strijkdoek, strijkijzer, stopcontacten /verlengdraden en
verdeeldozen.

Geen zin om thuis alleen te naaien of een zetje nodig?
Volg mee met KVLV; je bent 5 avonden leuk bezig!
Maandag 11 maart 2019, 18/3, 25/3, 1 april en 29 april
Telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.
KVLV-Munkzwalm
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