Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace

KURZY ŠITÍ PRO VEŘEJNOST

Šití vlastního výrobku včetně vlastních střihů
- pro začátečníky
- pro pokročilé
- postavíme vám kurz na míru
Všechny kurzy jsou vhodné pro dívky i ženy všech věkových kategorií včetně maminek
na mateřské dovolené.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín konání 1. kurzu:
soboty 8. 6. a 15. 6. a 22. 6. 2019 vždy 9:00 - 15:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájemkyně kontaktujte lektorku do 31. 5. 2019
Kontakt:
Ing. Jana Kočí
koci.jana@spstliberec.cz
702 047 154
Průběh kurzu:
- kurz probíhá v nově vybavené šicí dílně
- dle vlastního návrhu - námětu oděvu si pod vedením zkušené lektorky upravíte střih
na své tělesné rozměry, spočítáte si spotřebu materiálu včetně drobné přípravy
- naučíte se pracovat s odborným časopisem
- ze svého vlastního materiálu si nastříháte potřebné díly
- VÝBĚR MATERIÁLU JE VHODNÉ KONZULTOVAT S LEKTORKOU
- a poté přijde na řadu ušití vašeho oděvu
- oděv, který si zvolíte, si vždy v kurzu dohotovíte
- A TO VŠE POD DOHLEDEM ZKUŠENÉ LEKTORKY
Co potřebujete na první schůzku:
 myšlenku, co chci tvořit
 střihový papír (lze zakoupit v papírnictví)
 dobrou náladu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace

KURZY ŠITÍ PRO VEŘEJNOST

Informace o kurzech:
Pro začátečníky
- max. 3 účastnice v kurzu
- šití jednoho nenáročného oděvu dle výběru - doporučený oděv je jednoduchá sukně náročnost lze konzultovat předem
- 3x 6 hodin (3 po sobě jdoucí soboty)
- 3 600,- Kč/osobu
Pro pokročilé
- max. 5 účastnic v kurzu
- šití jednoho oděvu dle výběru - doporučený oděv je sukně, halenka, kalhoty náročnost lze konzultovat předem
- 3x 6 hodin (3 po sobě jdoucí soboty)
- 3 600,- Kč/osobu
Kurz „na míru“
- pro 3 a více účastnic
- šití jakéhokoli druhu jednotného textilního výrobku
- 3x 6 hodin (3 po sobě jdoucí soboty)
- 3 600,- Kč/osobu

