23 november 2015

16de Nieuwsbrief Hints of Nature
Op zoek naar nog een leuk Sint- of Kerst kado!
Koop een kadobon voor een workshop vilten!
Vind je het zelf leuk dan kan je er natuurlijk een
vragen, of een winnen!

Kadobon winnen!
Like de Facebook pagina van Hints of Nature en deel het
bericht over de workshop meditatiekussen vilten.

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!

Spannende
oppervlaktestructuren
Afgelopen zomer heb ik een zeer boeiende
workshop gevolgd van Charlotte Sehmisch. Zij is
een viltster die hele mooie
oppervlaktestructuren maakt.
Ik heb 3 dagen genoten en mooie creaties
gemaakt.

Droog vilten
Droogvilten is een andere vorm van vilten die
nog niet aan de orde is gekomen. Voor
droogvilten gebruik je een viltnaald, dat is een
naald met kleine weerhaakjes. Je kan hiermee
leuke kleine viltwerkjes mee maken.
Zo kan je heel grappig een eenvoudige sjaal
opvrolijken door hier met de priknaald wol op
aan te brengen.

Ik heb laatst bij tuincentrum Coppelmans
gedemonstreerd hoe je met deze techniek kleine
paddenstoelen kan maken.
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Kado voor Sint of Kerst:

Prijzen en data:

Super om cadeau te geven: een dubbele
workshop: maak-je-eigen-meditatie-kussen.

De workshops kunnen worden afgesproken op
dinsdagmiddag, woensdagavond of zaterdag
ochtend.

Tijdens de eerste workshop vilt je een lap van
zelf gelegde wol, in kleuren naar keuze. Deze
laten we drogen en de volgende workshop
knippen we hier de patronen uit en zetten we die
in elkaar. Mocht je dat niet zelf willen/kunnen
dan doe ik dat voor je. Daarna vul je je kussen
zoals je zelf wilt en maak je het laatste stukje
dicht. Als er nog tijd over is kun je met de
viltnaald nog wat leuke accenten aanbrengen op
je kussen.

Workshop gaat door bij 4 cursisten en is dus 2 x
hetzelfde dagdeel met een week ertussen, zodat
het viltwerk kan drogen.
Kosten voor deze dubbele workshop:
€ 55,00 inclusief materiaal en koffie/thee met
wat lekkers.
Ken je iemand die dit leuk zou vinden, misschien
ben je dat wel zelf maak dan snel gebruik van
deze mogelijkheid, want er zijn een beperkt
aantal bonnen te koop!
Deze zeer speciale kadobonnen zijn te koop t/m
29 december en inwisselbaar t/m eind Februari
2016 (niet tussen 15 en 24 januari)

Kleuren en afmetingen naar eigen keuze,
afhankelijk van de maat van de lap. Ongeveer 33
cm doorsnede en 15 cm hoog.

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

Kim Verhoeff
hintsofnature@gmail.com
06-28831914

