Privé naailessen bij Naaiatelier Anci

Naaiatelier Anci

Deze lessen zijn ideaal om te leren:

Esweg 8
9698 AL Wedde
06 2940 8941

- patroontekenen op maat
- van een basispatroon andere modellen te
maken (ander -model, kraag, mouw etc)

- een patroon uit een modeblad
veranderen/passend maken.

- met een naaimachine en/of lockmachine
-

leren omgaan,
lingerie maken,
etc

Lestijden in overleg.
€ 26,- per les/persoon.
Eenmalig inschrijfgeld €15,Les duurt 2 uur.

naaiatelieranci.nl
facebook.com/NaaiatelierAnci
etsy.com/shop/NaaiatelierAnci
info@naaiatelieranci.nl
KvK nr: 02098297 Groningen
Bankrekening nr:
NL 13 ABNA 0563800216
t.n.v. A. Piller

Hét adres voor:
- Maatkleding
- Kleding herstel en vermaak
- Naailessen
- Workshops vilten
Verkoop van:
- Stoffen en fournituren
- Diverse gevilte producten
- waaronder schapenvachten,
bloemen etc.

Maatwerk bij Naaiatelier Anci
Voor dames die problemen hebben met
het vinden van goed passende kleding of
die gewoon iets anders willen dan de
grote massa ‘confectiemode’ maakt
Naaiatelier Anci kleding op maat.
We geven u advies en maken kleding die
geheel bij uw persoonlijkheid past.
Kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke
aandacht zijn hierbij onze uitgangspunten.
Neem voor een vrijblijvende afspraak
gerust contact op met Naaiatelier Anci.

Kledingvermaak en -reparatie bij
Naaiatelier Anci
Confectiekleding past niet iedereen goed of
zit misschien niet helemaal naar wens.
Broeken of mouwen zijn vaak te lang of
colberts zijn niet getailleerd genoeg etc.
Door het dragen van kleding gaan ritsen
vaak stuk, scheuren naden of verslijten
knieën.
Voor vermaak- of reparatiewerk kunt u ook
bij Anci terecht.

Wol workshops bij Naaiatelier
Anci
Wol is een prachtig natuurproduct. De
mogelijkheden van verwerking zijn
eindeloos. Geen enkel schaap is gelijk
dus ook hun wol niet. Elk schapenras
heeft een ander soort wol met heel
specifieke eigenschappen, te veel om
hier allemaal op te noemen.
Naaiatelier Anci verwerkt op diverse
manieren verschillende soorten wol.
Anci werkt met water en zeep om
vachten en tassen te vilten; zuivert,
kaardt en spint schapenwol en breit of
haakt daar projecten van. Dit doet zij
ook in opdracht.
Naaiatelier Anci biedt diverse wol-vilt
workshops aan: het vilten van kralen,
bloemen, windlicht, zeepjes, sjaal, stenen,
tas, mand/schaal, vaas, hoed, sloffen enz...
Vacht vilten met ruwe vacht.
Neem gerust contact op met Naaiatelier
Anci voor meer info over de
verschillende mogelijkheden.

Hobbynaailessen bij Naaiatelier
Anci
U kunt in een ongedwongen sfeer
werken in een groep van maximaal 4
personen.
Wekelijks €11,- per les/persoon.
Een keer in de twee weken € 12,- per
les/persoon.
Minimaal 2 en maximaal 4 personen.
U dient lessen vooraf per maand te
betalen; vóór de eerste week van de
maand. Eerste proefles is gratis.
Eenmalig inschrijfgeld €15,Cursus afzeggen: 1 maand van te voren.
Bij verhindering worden lessen niet
terug betaald, inhalen is wel mogelijk.
Er is ook de mogelijk om op wisselende
tijden/dagen lessen te volgen met een
strippenkaart.
5 lessen van 2 uur voor € 60,Gelieve één dag van tevoren informeren
of er plaats is
Strippenkaart is voor een halfjaar geldig.
U hoeft dus niet elke week op dezelfde
dag en tijd te komen maar wanneer het

