
 August 2009  

 www.nettedesign.dk 

Nyhedsbrev #43 
  

 

 

 

 

 

Smykkekursus/Workshop 

 
  

Som noget nyt tilbyder jeg nu at afholde Smykke- 

kursus/Workshop i vores hyggelige kursuslokaler 

i Kvistgård med plads til 5-8 deltagere. 
 

Der vil blive holdt kursus både for begyndere og 

mere øvede samt i specielle teknikker. 
 

Har du specielle ønsker, så lad mig det vide ved 

din tilmelding, så vil  instruktørerne medbringe de 

nødvendige materialer. 
 

Du kan tilmelde dig i Butikken under [Kursus], 

hvor du også kan se de forskellige kursusdage og 

tidspunkter.. 
 

Du vil under kurset lære forskellige teknikker til 

smykkefremstilling, og vil ud over dette få en 

hyggelig aften med ligestillede. 

Medbring gerne dit eget værktøj, men du vil også få 

mulighed for at låne værktøj under kurset. 
. 

Du  er velkommen til at medbringe dine egne ma- 

terialer, men du vil også få mulighed for at købe fra 

det store udvalg i mit Showroom. 
 

 

Prisen vil være kr. 200,- for 3 timer, og inkluderer 

forfriskninger under kurset. 
 

Tilmeldingen er bindende. 
I tilælde af aflysning, vil du få besked senest 3 dage 

før kurset, og så naturligvis få dine penge tilbage. 

 

 

 

 

Mit Showroom og kursuslokale er beliggende i 

Kvistgård i Nordsjælland. 
 

Du kan se adresse og kørselsvejledning på min 

hjemmeside under Showroom. 
 

Du kan naturligvis køre selv, men der er også 

mulighed for bus eller tog, der holder næsten lige 

uden for døren. 



 

�ye varer: 

          

  Southsea Shell  Lilla Mix          Southsea Shell Hvid            Southsea Shell Hvid dråbe          Mellemperle med øje 

                 10 mm.                               10 & 12 mm.                              10 x 13 mm.                            8,5 x 7 mm. 

              

                 Sølv- og Guldfarvet scratched kugle                              Rhinestone Rondel  Sølv-  og Guldfarvet 

                                       10 og 12 mm                                                                          5 x 8 mm.                                

             

                  Rhinestone kugler Sølv- og Guldfarvet                           Magnetlås Blank/Stardust Sølv- og Guldfarvet 

                                    10 og 12 mm                                                                                10 mm. 

          

                 Bidsellås Sølv- og Guldfarvet  Rund                               Bidsellås Sølv- og Guldfarvet Oval med blomst 

                                        13 mm.                                                                                 14 x 15 mm. 

          

          Magnetlås Sølv- og Guldfarvet  Blank/Mat                          Magnetlås Sølv- og Guldfarvet  Blank/Mat 

                                     12 x 9 mm.                                                                            17 x 11 mm.                                   
 



 

Inspirationsark 6.                    Kan ses i Butikken under [Inspiration] 
 

 

 
  

 

 

Elastik armbånd af sorte Blondeagat terninger 

Vareforbrug: 

70583 Blonde Agat terning 16 mm. 

70235 Sort Blonde Agat Rund 6 mm. 

   

98055 Forsølvet Bali Mellemled 5 mm. 

 Eller 

98049 Forgyldt Bali Mellemled 5 mm. 

   

99130 Smykkeelastik 1,0 mm.  

 
  

Læder armbånd af sorte Blondeagat terninger 

Vareforbrug: 

70583 Blonde Agat terning 16 mm. 

99128 Lædersnøre 2 mm. 

Findes i mange farver  

 

 

 


