Textielverharding
Dit is een bol opgemaakt
doormiddel van textielverharding wat in kleur wordt
afgewerkt.

Kinderworkshops

Groenvelds Hobbyboet

Tot de vele mogelijkheden behoort natuurlijk onze befaamde
kinderworkshops. Voor een middagje gezellig iets leuk maken of een verjaardagsfeestje kunt U ook bij ons terecht.
Enkele voorbeelden ziet U hieronder

De twee hoofden De 2 hoofden worden ook
door U op de bol vast
gezet.
Een prachtig stuk voor in huis.

Het dameshoofd wordt gemonteerd op stevig onderblok dat in
de textielverharding wordt gezet
en daarna op kleur.
De hoed met roos wordt ook in
de textielverharding gezet.
Dameshoofd Het gezicht wordt met speciale
poeder bewerkt.

met hoed

Deze 2 meiden zijn gemaakt
van een frame wat ook bewerkt wordt met textielverharding en staat op een stevig
onderblok.

Hallo ,
Ik ben Ina de Schipper en kom uit Groenveld wat ligt tussen
Schagen en Dirkshorn. In onze omgetoverde garage waar U
rust en ruimte vind geef ik diverse workshops waarvan U er
in deze flyer enkele tegenkomt. Uiteraard heb ik nog veel
meer modellen en voorbeelden, maar daarvoor raad ik U aan
om zelf eens te komen kijken.

Voor leuke
workshops zowel
binnen als buiten

De workshops die ik geef zijn meestal ’s avonds maar ook
overdag zijn er voldoende mogelijkheden. Soms met een
thema, denk aan herfst, Pasen en de kerst bijvoorbeeld. U
kunt zich individueel of als groep(je) opgeven denk hieraan
ook aan vrijgezellenfeest, bedrijfsuitjes of vriendinnengroep.
Maar ook stoere mannen zijn welkom.
Wat ik zelf zo leuk vindt is te beginnen met een kopje koffie
en afsluiten met een borrel
Graag tot ziens

De kleine kopjes die er opzitten maakt U ook zelf met
daarop een hoedje. Echt een Afie en Greet
heel leuk werkstuk wat een
aanwinst is in Uw huis.

Ina de Schipper
Groenvelds Hobbyboet
Groenveldsdijk 13
1744 GE Groenveld
Tel. 0224-552035
E-Mail : info@groenveldshobbyboet.nl
Website : www.groenveldshobbyboet.nl

Telefoon: 0224—552035

Vlechtwerk
Deze haard is gemaakt van
een metalen frame welke U
kan vlechten met wilgentenen of met fietsband.
De Haard

Dit alles wordt fleurig opgemaakt met mos en zoals op
de foto met een windlicht.

Mozaïek
Deze ronde schaal van
rond 45 cm wordt door
uzelf voorzien van een
tekening welke U daarna
zelf invult met glas, steen
of schelp.

Tuinbeeld

Ronde Schaal

Laat Uw fantasie er maar op los.

De zuil wordt gevlochten uit
meerdere materialen, daarna
wordt het hoofd en de hoed
erop gemaakt wordt en daarna
met Powertex® wordt bewerkt. Het gezicht wordt ook
Dame op zuil weer bewerkt met een
speciaal poeder.
Dit is echt een plaatje voor in iedere tuin.

Dit vierkant is een metalen frame met in het
midden voorzien van
een glazen blok welke
gevuld kan worden
gebruikt.

Wie gebruikt er geen
dienblad.

Dienblad
De opmaak is met
bloemen gestoken in oase.

Deze
maakte
gemaakt
len frame
met o.a.
touw of
maak met
stoken in

Diamant

Vierkant

prachtig opgediamant wordt
van een metaen gevlochten
wilgentenen,
fietsband. Opbloemen geoase.

Een sieraad voor in huis, maar komt ook
buiten prachtig uit.

Deze vult U naar Uw
eigen idee in en kan natuurlijk overal zowel binnen als buiten gebruikt
worden.

Een plaatje voor in
ieder huis.

Een metalen frame wat
door de wind wordt gestuurd. Wordt gevlochten
met stroken stof en bewerkt met Powertex®.
Het bord wordt voorzien
van schoolbordverf en kan
elke tekst doorstaan .

Windwijzer

Deze beweegbare vlinder is
een sieraad voor in de tuin of
bij Uw vijver. Een frame gevlochten met wilgentenen. Fietsband of
touw.

Deze zon is voorzien
van een spiegel en
wordt in zijn geheel
gemozaïekt in hele
mooie kleuren glas.

De Zon

Staat op een stevige
tegel en ijzeren pen.
Hoogte +/- 140 cm

Vlinder

