TAPAHTUMAKALENTERI
syksy 2017
19.9.2017 KLO 18-20.00 NEULETAPAAMINEN
Onko tekniikka hukassa? Kaipaatko apua tai ohjeistusta?
Tekstiiliartesaani Rauni Keskiniva auttaa ja opastaa
illan aikana.
Ota mukaasi keskeneräinen työ, tai aloita uusi Raunin
opastuksella ja myymälämme upeilla langoilla.

10.10.2017 KLO 18-20.00 NEULETAPAAMINEN
Apua ja opastusta neulontaan ja virkkaukseen.
Tule mukaan!! Ohjaajana toimii tekstiiliartesaani Rauni
Keskiniva.

7.11.2017 KLO 18-20.00 NEULETAPAAMINEN
OPETTELE KÄSIN NEULONTA

Joko osaat neuloa paksusta langasta käsillä?
Arm Knitting soveltuu esim. niin trendikkäiden
superpaksujen peittojen, tyynyjen ja mattojen
neulontaan.

5.12.2017 KLO 18-20.00 NEULETAPAAMINEN
Apua ja opastusta neulontaan ja virkkaukseen.
Tule mukaan!! Ohjaajana toimii tekstiiliartesaani Rauni
Keskiniva.

KUTSU
Olet sydämellisesti tervetullut,
Torstaina 19.10.2017 klo 18-20

Piia-Maria Pekkasen
TALVINEULEITA- kirjan
julkistamistilaisuuteen!
Illan aikana Piia-Marian uuden, upean kirjan esittely,
muotinäytöksessä kaikki kirjan 20 mallia, Work Shopissa
hauska tekniikka ja myynnissä sekä uutta kirjaa,
materiaalipaketteja, että lankoja!

26.10.2017 KLO 18-20.00 ANNIE SLOAN CHALK PAINT
PERUSKURSSI
Kursseillamme opetamme erilaisia tekniikoita, joita voit hyödyntää
sisustuksessa ja askartelussa. Työskentelemme pienissä ryhmissä, jotta kaikki
saavat intensiivistä opetusta ja pääsevät kokeilemaan kaikkia tekniikoita.
Kurssit soveltuvat myös hyvin esimerkiksi työ- tai kaveriporukoille.
Peruskurssilla saat tutustua kaikkiin Annie Sloan Chalk Paint™ ja Wall Paint
väreihin sekä perustekniikoihin.
Sekoitetaan uusia ja omia värejä ja myös meidän "suosikkimiksejä" ja käydään
läpi perustekniikat. Ota mukaan kangaspaloja, tapettiliuskoja tai valokuvia,
joihin haluat sekoittaa sopivaa väriä ja sävyä.
Otathan mukaasi myös esiliinan ja kertakäyttöhanskoja, jos haluat käyttää
hanskoja.
Kurssin hinta 35 €/hlö.

30.11.2017 KLO 18-20.00 ANNIE SLOAN CHALK PAINTKURSSI
TUUNAA JA VÄRKKÄÄ KORISTEITA JA LAHJOJA JOULUUN!
Illan aikana maalaamme pieniä esineitä kalkkimaaleilla itselle tai lahjaksi.
Voit ottaa omia maalattavia tuotteita mukaasi, tai ostaa myymälästämme
esim. puisia kynttilänjalkoja tai joulukoristeita.
Otathan mukaasi myös esiliinan ja kertakäyttöhanskoja, jos haluat niitä
käyttää.
Kurssihintaan 35€, ei sisällä maalattavia tuotteita.

25.11.2017 TULE JOULU PORVOOSEEN!
Meillä Porvoossa tehdään kaikki Porvoon mitalla, joten joulun avajaisiakin on
kaksi. Lauantaina 25.11. on Porvoon keskustan joulun avajaiset! Vanhassa
kaupungissa teetee Shopissa järjestämme varaslähdön jouluun ja Mini Hullun
Halpa Lauantain! Mini Hullun Halpa Lauantaina teet todellisia löytöjä
myymälässämme. Myymme sisustusmallistojen poistoja, poistuneita
lankalaatuja ja värejä superhalvalla.

27.11.2017 ADVENTTIKALENTERIN ENSIMMÄINEN
LUUKKU AVATAAN!
Opettele neulomaan täydelliset töppöset koko perheelle. Lämpöiset töppöset
ovat mieluinen joululahja ja ne valmistuvat nopeasti paksusta Saga- langasta.

2.12.2017 VANHAN PORVOON JOULUN AVAJAISET!
Tunnelmalliset, perinteiset joulun avajaiset Porvoon vanhassa kaupungissa.
Joulupukki ja tontut seikkailevat vanhan Porvoon kujilla ja myymälöissä
tuoksuu joulu.

4.12.2017 ADVENTTIKALENTERIN TOINEN LUUKKU AVATAAN!
Opi neulomaan kauneimmat kirjoneulesukat sydänkuvioilla teetee Pallaslangasta.

11.12.2017 ADVENTTIKALENTERIN KOLMAS LUUKKU
AVATAAN!
18.12.2017 ADVENTTIKALENTERIN NELJÄS LUUKKU
AVATAAN!
Rihkamakatu 2 | 06100 Porvoo
Puh. 019 - 581 111
Teetee.shop@tekstiiliteollisuus.fi | www.tekstiiliteollisuus.fi
www.teeteeshop.fi

