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Program kurzov Patchworkparty – Patchwork od A do Z7 – 9 lekcií VIANOCE  
Patchworkový seriál  AZ7 je voľným pokračovaním kurzov AZ1. Nie je nevyhnutné absolvovať AZ1, aby ste sa 
mohli prihlásiť na AZ7. Technika je mnoho ráz ľahšia ako lekcie pre začiatočníkov AZ1.  
 
To, čo by ste pred AZ7 mali ovládať, je len  voľné quiltovanie, správne sendvičovanie a rôzne spôsoby 
obrubovania tj.posledné 3 časti  ( 7,8 a 9) z AZ1. A samozrejme správne rezanie látok,  ich príprava pred 
spracovaním a správne žehlenie. Tieto základné vedomosti nie sú súčasťou lekcií, obsiahnutých v AZ7 
a vysvetľujú sa len v zrýchlenej forme. 
 
Kurz AZ7 pozostáva z 9-ich trojhodinových  lekcií, vždy 1 lekcia za 1 týždeň. Na každej lekcii sa preberá 
samostatná vianočná patchworková technika, ktorá sa od ostatných odlišuje špeciálnym zrýchleným 
spôsobom. Výsledkom každej techniky môže byť deka, vankúšik, prestieranie, štóla alebo svietnik, box či 
chňapka.  
 
Cena kurzov: 
Cena 1-ej lekcie je 18Eur. Pri kúpe celého kurzu (lekcie 1-9) nakúpite kurzy so zľavou 20% - tj. 9 lekcií za cenu 
129,60Eur.  
 
Cena kurzu obsahuje vysvetlenie postupu patchworkovania, počas kurzu vlastný stôl 75x150cm, 
kvalitný  šijací stroj Bernina, pomôcky na značkovanie, rezanie a žehlenie.   
 
V rámci kurzu máte k dispozícii občerstvenie vo forme kávy, čaju či minerálky.  Učebňa je klimatizovaná. 
 
V cene kurzu nie je zahrnutý materiál. Ak sa rozhodnete pre jeho kúpu v patchworkparty, máte ako kurzistka 
nárok na 10% zľavu na nákup látok 
 
V závere kurzu Vás čaká okrem vlastnej deky príjemné prekvapenie vo forme vernostného kupónu na nákup 
šijacej techniky so zľavou. Kupón je neprenosný a je časovo obmedzený. 
 
Termíny jednotlivých lekcií nájdete v samostatnom súbore. Na prípadné zmeny v programe sa informujte na 
tel. 02/5441 3742 

 

 

 

 

Patchworkový seriál AZ7 obsahuje 9 obľúbených vianočných  patchworkových techník: 
1) Vianočné boxy na pečivo či sladkosti 
2) Slávnostná štóla na vianočný stôl – zrýchlená technika 
3) Vianočné gule a iné ozdoby z textílii 
4) Nádoba na vianočný stôl 
5) Kvetinové Vianoce – obrus, vankúš, prestieranie 
6) Vianočná technika s rýchlym výsledkom  
7) Vankúš hviezda pomocou známej patchworkovej techniky 
8) Prestieranie či vankúš – technika s fintou 
9) Chňapka, vankúš, obrus, deka? Rýchla patchworková klasika 

 
 

Prihlásiť sa môžete: 
* emailom na slovakova@patchworkparty.sk 
* telefonicky na 02/5441 3742 
* telefonicky na 0903 472782 
* osobne v predajni Patchworkparty, Bratislava Business Center 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 
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Autor: Janka V. 

 
Lekcia č.1: Vianočné boxy na pečivo či sladkosti 
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Autor: Anka P. 

 
Lekcia č.2 - Slávnostná štóla na vianočný stôl – zrýchlená technika 

 
Autor: Anka P. 
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Autor: Jarka  

 
Lekcia č.3: Vianočné gule a iné ozdoby z textílii 

 
Autor: Anka P. 
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Lekcia č.4 – nádoba na vianočný stôl 

 
Autor: Anka Z. 
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Lekcia č.5 – Kvetinové Vianoce – technika vhodná na štólu, vankúš, prestieranie 

 
Autor: Anka P. 
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Lekcia č.6 Vianočná technika s rýchlym výsledkom - top hotový za 2-3 hodiny 

 
Autor: Anka Z. 
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Autorka: absolventka kurzu Patchworkparty  

 
Lekcia č.7 Vankúš s hviezdou – obsahuje aj jednu z najpoužívanejších patch. techník 

 
Autor: Alenka Z. 
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Autor: Anka Z. 

 
Lekcia č.8 Štóla či vankúš – technika s fintou  

 

 
Autor Anka Z. 
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Lekcia č.9 Chňapka, vankúš, obrus, deka? Rýchla patchworková klasika  

 

 
Autor: Anka Z.  

 
 


