
Workshopplanning van November 2018 

tem Maart 2019 

------------------------------------------------------ 

Kleedje met leuke kraag (1) 

Dinsdag 6 November 

 

 

Extra datum Dinsdag 13 November 

 



Dinsdag 13 November 

Mantelcape (2) of kleedje(1) 

  

 



Dinsdag 20 November 

Blouse , les 1   (2) 

Dinsdag 27 November 

Afwerking blouse 

 

 

 



Donderdag 29 November 

Jodie T-shirt LMV (1) 

 

 



Dinsdag 4 December 

Cara Jurk LMV (1) 

 

 

 



Dinsdag 11 December 

Kleed met voillants (2) 

 



Donderdag 13 December 

Mantel met sjaalkraag (2) 

 



Dinsdag 15 Januari , sweater en broek 

+ 

Dinsdag 22 Januari , afwerking 

Cosy at home (1) 

 

 

 



Donderdag 31 Januari 

Sweater met fronsmouwen (1) 

 



Dinsdag 12 Februari 

Jasje (1) 

 



Dinsdag 26 Februari 

Lange gilet of jas met voillants (2) 

 

 



Donderdag 7 Februari 

Sportief kleedje (1) 

 



Donderdag 21 Februari 

Trui Mix & Match (2) 

 



Dinsdag 12 Maart 

Kleedje met ritssluiting vooraan (1) 

 



Dinsdag 26 Maart 

Blouse met kant (2) 

 



Donderdag 7 Maart 

Overgooier (2) 

 



Donderdag 21 Maart 

Vrijetijdskleed naar keuze (1) 

 

Alle workshops gaan door s’avonds van 19 

tot 22 u 

Voor alle workshops dient een voorschot betaald te 

worden bij inschrijving. 

Bij ziekte of afwezigheid worden geen voorschotten 

terugbetaald maar kan je de gewenste workshop op 

een andere, voordien afgesproken datum volgen of de 

workshop door iemand anders laten volgen. 



De prijs varieert 

6€/u voor een eenvoudige workshop (met nr 1 

gemarkeerd bij de workshopplanning ) 

9€/u bij iets moeilijkere workshops ( met nr 2 

gemarkeert bij de workshopplanning ) 

Hieronder vind u ook nog even de nieuwe regeling voor 

het volgen van de workshops. 

Zoals je zal zien heb ik meer dan 2 workshops per 

maand ingeplant dan normaal voorzien ( ik kon het niet 

laten ……) dus ik zou zeggen scrol even 

door de aanbiedingen en wie weet tot later  

-------------------------------------------------------------------------- 

Nieuwe workshopregeling vanaf 
September 2018 
T STOFHOEKJE·ZONDAG 22 JULI 201821 gelezen 

WORKSHOP VOOR BEGINNERS 

Je hebt een naaimachien maar nog geen ervaring genoeg om zelf iets te maken 

maar zou het toch willen proberen met hulp. 

Deze foto van 

https://www.facebook.com/tstofhoekje.be/
https://www.facebook.com/notes/t-stofhoekje/nieuwe-workshopregeling-vanaf-september-2018/678125432531298/
http://indyeahforever.wordpress.com/2009/04/14/smiley-tag/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://seremailragno.com/2016/12/30/lista-emoticon-facebook/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Vanaf dinsdag 11 September starten we met de lessen. We leren de 

naaimachiene kennen en stap per stap gaan we samen iets maken . Elk op zijn 

eigen tempo. 

De prijs hiervoor bedraagt 6€/u en gaat telkens door van 19u tot 22u , iedere 2de 

dinsdagavond van de maand. 

Stoffen en fournituren zijn niet inbegrepen en dienen in de winkel aangekocht te 

worden 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WORKSHOP VOOR GEVORDERDEN 

Je hebt al een naaimachiene en enige ervaring maar vind het leuk om in 

gezelschap samen iets te maken ? 

Dan ben je welkom elke 4de dinsdagavond van de maand . 

De eerste les start op dinsdag 25 September 

De prijs hier bedraagt 9€/u en gaat telkens door van 19u tot 22u 

Er word een workshop voorgesteld en jij kan kiezen of je de volledige workshop 

volgt of enkel voor het deel waar je hulp bij nodig hebt .  

Voor de personen die de volledige workshop volgen is er een gratis aangepast 

patroon op maat voorzien  

Je kan de voorgestelde workshop alleen maken maar hebt geen patroon , dan 

kan je het patroon komen uittekenen bij ons om het thuis verder alleen af te 

werken ( boeken worden niet meegenomen naar huis ) iedere namiddag vanaf 

14u tot 18.30u in de week en de zaterdag van 10u doorlopend tot 18u 

Hiervoor word 5€/uur gerekend voor het gebruik van de workshopruimte , 

patroonpapier breng je zelf mee of kan bij ons aangekocht worden. indien je op 

zoek bent naar een ander modelletje om te maken mag je gerust alle beschikbare 

boeken in de winkel gebruiken om patronen uit te tekenen 

 



 

 

 

 


