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Termíny  – Patchwork AZ7 2020 

 
 

Kurzový seriál Vianočný patchwork AZ7 september – december 2020: 
 
1 lekcia Nejedlého 61, Bratislava Vianočné boxy na pečivo či sladkosti 21.09.2020 17.00-20.00 hod 

2 lekcia Nejedlého 61, Bratislava Slávnostná štóla na vianoč. stôl 28.09.2020 17.00-20.00 hod 

3 lekcia Nejedlého 61, Bratislava Vianočné gule a iné ozdoby z textílii 05.10.2020 17.00-20.00 hod 

 
4 lekcia Nejedlého 61, Bratislava Nádoba na vianočný stôl 12.10.2020 17.00-20.00 hod 

5 lekcia Nejedlého 61, Bratislava Kvetinové Vianoce – obrus, vankúš.... 19.10.2020 17.00-20.00 hod 

6 lekcia Nejedlého 61, Bratislava Rýchly vankúš  resp. obrus s prestrihmi 26.10.2020 17.00-20.00 hod 

 
7 lekcia Nejedlého 61, Bratislava Vankúš hviezda 09.11.2020 17.00-20.00 hod 

8 lekcia Nejedlého 61, Bratislava Prestieranie, vankúš – technika s fintou 23.11.2020 17.00-20.00 hod 

9 lekcia Nejedlého 61, Bratislava Rýchla patchworková klasika   07.12.2020 17.00-20.00 hod 

 
TIP 1: Kurz AZ2 – Obľúbené patchworkové techniky 
TIP 2: Kurz  AZ1 – úvod do patchworku 
TIP 3:  Škola šitia pre začiatočníkov A1 
TIP 4:  Kurz Tašky AZ4 
TIP 5:  Víkendové kurzy šitia a patchworku AZ1S 
Tip 6: Víkendová škola šitia pre začiatočníkov A1S 
TIP 8: Kurzy našich hostí (nádherné tašky, batikovanie, servítkovanie, maľované tričká, maľba podľa predlohy.... 
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Cena kurzov: 
Cena jednej lekcie v dĺžke 180 minút je 21 Eur. Počet účastníkov v kurze – minimálne 3 osoby, maximálne 7 osôb. 
Pri kúpe celého kurzu (9 lekcií) a platbe vopred platí akciová cena so zľavou 21% - tj. 150 Eur / 9 lekcií 
 
Cena kurzu obsahuje poradenstvo k farebnému a kompozičnému riešeniu výrobku, vysvetlenie patchworkovej 
techniky, počas kurzu vlastný stôl 75x150cm, kvalitný  šijací stroj Bernina, pomôcky na značkovanie, rezanie 
a žehlenie, možnosť dokončiť lekciu na našom stroji aj v čase mimo kurzov  
 
V rámci kurzu máte k dispozícii občerstvenie vo forme kávy, čaju či minerálky.  Učebňa je klimatizovaná. 
 
AKCIA: V závere kurzu Vás čaká okrem vlastnej deky príjemné prekvapenie vo forme zľavového kupónu na nákup šijacej 
techniky v predajni Patchworkparty. Kupón je časovo obmedzený a je neprenosný na inú osobu.  
 
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 
 
 
 
Prihlásiť sa môžete: 
* emailom na info@patchworkparty.sk  
* telefonicky na 0903 472782 
* osobne v predajni, kurzovni a quiltovacom centre Patchworkparty, Nejedlého 61,  Bratislava počas otváracích hodín. 
 
 

Kde nás nájdete? 

 
Nájdete nás 80 metrov od zastávky autobusov a električiek PRI KRÍŽI  

 


