19 februari 2015

15de Nieuwsbrief Hints of Nature
Nieuwe website van Hints of Nature!
De website is nog niet helemaal af maar neem
vooral een kijkje! www.hintsofnature.nl

Naast vilten nu ook creatieve naailes bij Hints of Nature.
Ben je ook geen 13 in een dozijn? Lees dan vooral verder.

Hints of Nature heeft ook een Facebook pagina. Wil je regelmatig zien wat er zo gemaakt wordt in het atelier
“like” dan de pagina. Zo blijf je gemakkelijk op de hoogte van nieuwe dingen en leuke acties!

Creatief naailes:

Prijzen en mogelijkheden naailessen:

Ken je het programma “Door het oog van de
naald”? Zo kan je ook leren naaien bij Hints of
Nature. Patronen bladen zijn er wel te koop in de
winkel, maar wat als je jezelf geen 13 in een
dozijn voelt en eigenlijk een eigen draai wilt
geven aan je kleding. Nou dan kom je gewoon op
creatief naailes bij Hints of Nature. We werken in
kleine groepjes, maximaal 4 personen. We gaan
vanuit een bestaand patroon aanpassen zodat
het uiteindelijke model wordt zoals jij het wilt
hebben.

Naailes is (in principe) om de week, je hebt dan
ook thuis de tijd om wat te doen.
Op een vast dagdeel, in overleg, een ochtend,
middag of avond. Op donderdagavond is er om
de week al een groep bezig(19.30u t/m 21.30u)

In het atelier zijn lockmachine, babylockmachine
en punchmachine aanwezig voor gebruik (tegen
kleine vergoeding).

Koffie en thee aanwezig!
Prijzen:
In principe werk je op je eigen naaimachine, zo
leer je die ook steeds beter kennen. Als nodig
kan je een naaimachine van hier gebruiken.
10 lessen van 2 uur,
€90,00
Er zijn diverse patronenbladen aanwezig als
inspiratie, ook voor grotere maten.

Gewone patronen of wat geks! Het kan allemaal!

19 februari 2015

Show kleding en stage leerbedrijf:
Hints of Nature is al een aantal jaren goedgekeurd
stage leerbedrijf voor modevak opleiding niveau 2, 3
en 4. In januari-februari-maart loopt er een stagiaire
van het Summacollege Fashion stage hier. In die tijd
wordt een deel van de kleding gemaakt voor de
musical van Me on Stage.

Onder mijn begeleiding zijn er ook al heel wat
kleren ontworpen voor bv fantasy fair. Hiervoor
kan je dus ook prima terecht bij mij. Informeer
even voor meer informatie.

Vilt en kleding op andere manier:
18 hyena “hoofdtooien”

Je kan ook prima kleding maken in combinatie
met vilt. Onderstaand vestje was eerst een lange
sjaal en is samen met vilt omgetoverd tot een
heel bijzonder vest. Hier is het vilt eraan vast
gevilt maar je kan ook prima een lap vilten die je
er met de machine aanzet.

Alice groot, normaal en klein!
Kijk voor voorstellingen en informatie op de website:
www.meonstage.nl

Ik heb zelf al jaren ervaring in het maken van
show- en theater kleding. Heb veel kleding
ontworpen voor oa rolschaatsshows.

Voor meer ideeën over vilten kan je ook een kijkje
nemen op mijn website: www.hintsofnature.com
Tot ziens!

Hiervoor kan je dus ook in het atelier terecht,
maar dat valt niet onder de naailessen.
Informeer naar combinatie mogelijkheden.

Kim Verhoeff
hintsofnature@gmail.com
06-28831914

