SLÖJDA I TRÄ

Slöjda i trä är en
inspirerande grundbok som
beskriver hur du slöjdar
enkla, funktionella och
roliga träföremål med kniv
och yxa. Du får bland
annat lära dig att tillverka
slevar, skålar, smörknivar,
tårtspadar, hängare, knoppar, skärbrädor och pallar.

OM ULL

I det här häftet finns allt
du behöver veta om ull allt
från olika fårraser och
deras skilda ullkvaliteter till
hur du kardar och spinner
garn. Dessutom ett antal
beskrivningar på olika ylleprodukter som du kan göra
själv, till exempel tovat
sittunderlag, stickad mössa
och virkad pläd.

SY SJÄLV

Det här är boken som
väcker sylustan, både hos
den erfarne och för
nybörjaren, med en mängd
busenkla, roliga och
användbara syprojekt.
Varför inte slänga ihop ett
örngott till dig själv, en ny
tygpåse eller vimplar till
festligheter?

Vad vill du
läsa? Hör av
dig till oss!

HANTVERK
KOM IGÅNG MED EN EGEN CIRKEL

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Starta en egen cirkel inom
hantverk
Hör av er till oss! Ni får registrera er och vi
beställer hem böckerna till er. I en studiecirkel behöver man vara minst tre personer.
Vi hjälper till med upplägg, att komma igång
och delar av materialkostnaden. Sedan är
det bara att sätta igång! Ni formar själva era
träffar och bestämmer när och hur ni ska
ses.

VAD VILL DU LÄR A DIG?

LÄR DIG STICKA/
VIRKA
Vi hjälper er igång med ett
nybörjarkit! Ni går tillsammans vår stickskola, ser
genomgångar på youtube
och lär er tillsammans.

STICKA/VIRKA
FORTS.
Är ni ett gäng som vill
fortsätta lära tillsammans?
Tex en viss teknik eller
mönster? Vi kan hjälpa er
med material och upplägg.

KALLIGRAFI OCH
LETTERING

Välkomna!

Kom snabbt i gång med
kalligrafi och upptäck
lettering, den nya konsten
att teckna bokstäver. Lär
dig typografins grunder
och hur du använder olika
pennor och penslar för att
skapa personliga inbjudningskort, tackkort, skyltar och etiketter.

KONSTEN ATT
TECKNA

0771-20 20 70
sv.se/
kalmarlan

Vem vill inte kunna teckna
motiv snabbt, säkert och
verklighetstroget? Här får
du lära dig att bygga upp
motiven steg för steg, från
det första pennstrecket till
den sista avgörande
detaljen.

AKVARELL PÅ
5 MINUTER
Akvarellkonstnären
Samantha Nielsen visar
hur man jobbar snabbt för
att få ner sin idé på
papper innan den
försvinner, och hur man
undviker att överarbeta
motivet så att känslan i
målningen går förlorad.

