
Händer i butiken
Demo:    Datum:    Pris:
Täljning    Lör 29/2 kl. 10.00 - 16.00  Gratis 
Under denna dag får ni se hur Mira varsamt täljer fram dockor till en dockteater enligt den gamla japanska traditionen 
Bunraku. Med avancerad mekanik kan dockorna röra ögon, munnar etc. Välkommen in till en minst sagt annorlunda 
uppvisning i täljningskonsten.

Kurs:    Datum:    Pris:
Läderkurs fortsättning  Ons 11/3 kl. 17,30-21,30  350:-inkl. material & fika
Denna kurs är till för dig som har gått på en av våra tidigare läderkurser. Under kvällen kommer vi gå igenom vilka 
tekniker man använder för att göra ett läderbälte, för att kunna kombinera med det du tidigare lärt dig. Dessa tekniker 
kan du sedan kombinera på oändliga sätt själv hemma. Vi erbjuder 20% rabatt på inköp under kvällen. Endast kort 
eller Swishbetalning Max 10 deltagare. 
Anmäl dig hos personalen i butiken senast 2 dagar innan. Anmälan är bindande.Anmäl dig hos personalen i butiken senast 2 dagar innan. Anmälan är bindande.

Demo:    Datum:    Pris:
Punch needle   Lör 21/3 kl. 10.00 - 16.00  Gratis 
Har man broderat med en punch needle någongång vill man helst inte sluta. Man kan säga att det är lite som att måla 
och brodera på en och samma gång. Under denna dag visar Angelica hur man använder detta populära verktyg.

Barn aktivitet:   Datum:    Pris:
Påsklovspyssel   6 - 12/4 Alla dagar.  Gratis i vuxet sällskap
Under påsklovet skapar vi roliga och färgglada ”Spin drums” i butiken. Kom hit och gör en du också! Gratis för alla 
barn i vuxet sällskap.

Demo:    Datum:    Pris:
Knivmakarna i Väst  Lör 25/4 kl. 10.00 - 16.00  Gratis 
Återigen kommer Knivmakarna i Väst och visar sitt fina hantverk hos oss. Du kommer få se både hur knivtillverkning 
går till, samt hur man gör de fina knivfodralen i läder.

Kurs:    Datum:    Pris:
Väggbonad i makramé  Ons 29/4 kl. 18,30-21,30  300:-inkl. material & fika
Kom och lär dig grunderna i att knyta vackra väggbonader i makramé!
Naomi introducerar dig till grunderna för att kunna skapa en massa fina inredningsdetaljer till ditt hem!
Pris 300kr inkl. fika och material.
Vi erbjuder 20% rabatt på inköp under kvällen. Endast swish eller, -kortbetalning. 
Max. 10 deltagare och först till kvarn gäller.
Anmäl dig hos personalen i butiken. Anmälan är bindande.Anmäl dig hos personalen i butiken. Anmälan är bindande.

Demo:    Datum:    Pris:
Worbla    Lör 16/5 kl. 10.00 - 16.00  Gratis 
Elin Jakobsson, mer känd under artistnamnet Cat’s Cosplay Kingdom, kommer till butiken och visar oss vilka häftiga 
grejer du kan skapa med Worbla!
Elin har hållt på med cosplay i över tio år och har vunnit flera priser för sina kostymer. Hon blev nordisk cosplay-mästa-
re 2015, samt vinnare av svenska mästerskapen 2019.

Kurs:    Datum:    Pris:
Akvarellmåleri   Ons 27/5 kl. 18,30-21,30  300:-inkl. material & fika
Testa på Akvarellmåleri under en kväll!
Perfekt för dig som vill lära dig lite tekniker för att få en kickstart och komma igång med ditt målande. Hanna guidar 
dig rätt under kvällen!
Pris 300kr inkl. fika och material.
Vi erbjuder 20% rabatt på inköp under kvällen. Endast kortbetalning. Max. 10 deltagare och först till kvarn gäller
 Anmäl dig hos personalen i butiken senast 2 dagar innan. Anmälan är bindande.Anmäl dig hos personalen i butiken senast 2 dagar innan. Anmälan är bindande.

Barn aktivitet:   Datum:    Pris:
Sommarlovspyssel  22 - 28/6 Alla dagar.  Gratis i vuxet sällskap
Nu är det dags att få lite pyssel-magi inför det långa sommarlovet. Vi kommer göra fina trollspön så att du kan trolla 
fram en riktigt härlig sommar.  Gratis för alla barn i vuxet sällskap


