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DESIGN til DIT HJEM
Vil du gerne sætte dit præg på dit eget hjem med lækkert design du selv har lavet, 

men får det bare aldrig gjort? Enten fordi du ikke har værktøjet, fordi du ikke kan 

overskue alt det der skal købes, fordi du mangler inspiration eller mangler tiden til et 

længerevarende kursus?

Så hiv en enkelt dag ud af kalenderen og deltag i Skolen for kreativ fritids nye tiltag: 

DESIGN til DIT HJEM  - lørdag den 23. oktober

Dagen er delt op med 5 workshops om formiddagen 5 igen om eftermiddagen. Der 

vil være mulighed for at vælge en enkelt workshop – enten formiddag eller 

eftermiddag eller man kan vælge at komme både formiddag og eftermiddag. Vælger 

man det sidste, er der mulighed for at vælge 2 forskellige fag eller man kan vælge 

den samme workshop både formiddag og eftermiddag, hvis der er et fag man er 

specielt glad for. 

Der kan vælges mellem følgende fag:

• Akvarelmaling – dekorér dit hjem med små malerier

• Blomster i crepe-papir

• Broderi på papir

• Macramé – knyttede fjer

• Læderarbejde til din bolig

• Trædrejning – drej forskellige brugsgenstande til hjemmet

Tanken er, at der laves små projekter, som kan færdiggøres i løbet af kurset og så 

tages i brug med det samme, når man kommer hjem. Alle workshops er 

tilrettelagt, så du kan deltage hvad enten du er begynder eller øvet i det 

pågældende fag.



BRODERI – broderi på papir
v/ instruktør Maria Højrup

På dette kursus broderer vi enkle grafiske motiver på kraftigt karton. 

Inspireret af efteråret, kan du vælge imellem at brodere det smukke 

egeblad eller fluesvampen med den karakteristiske røde hat. Er du mere 

til ord, kan du også brodere PYT med store bogstaver.

Broderi på papir er nemt at gå til, også selvom man ikke tidligere har 

beskæftiget sig med nål og tråd. Instruktøren medbringer forskellige 

farver karton og garn. Du er også meget velkommen til at medbringe dit 

eget broderi-garn og her er navnegarn mest velegnet, da garnet ikke er 

delbart. Medbring desuden en saks og malertape. 

Mindre materialeudgifter efter forbrug må påregnes. 

AKVARELMALING – dekorér dit hjem med små malerier
v/ instruktør Mie Dissing

VI skal skabe landskabsbilleder i akvarel. Udgangspunktet er seks små 

kvadratiske billeder i målet 14x14 cm. Du skal medbringe akvarelpapir i 

størrelse A4 i en kraftig kvalitet (300 gr.) samt akvarelpensler og 

akvarelfarver. Du kan evt. medbringe passepartout med hulmålet 14x14 

cm og rammer som passer dertil fx. 20x20 cm. 

Har du ikke selv mulighed for at medbringe papir og farve, betales 50 

kr. pr. deltager for 6-7 stk. papir og lån af akvarelfarve. Pensler og 

blandebakker kan lånes af instruktør, hvis man ikke selv medbringer.

PAPIR – blomster i crepepapir
v/ instruktør Dorte Fogh Pedersen

Lav smukke blomster som aldrig visner.

Vi bruger crepe papir i en lækker kraftig kvalitet og skaber de flotteste 

blomster i de flotteste farver. Fordelen ved crepepapir er, at det kan 

formes, rynkes og strækkes, til lige præcis det udseende man ønsker og 

det mister ikke facon når det først er blevet formet og bearbejdet. 

Instruktøren medbringer materialer – blandt andet et udvalg af papir i 

flotte farver.

Mindre materialeudgifter efter forbrug må påregnes.

LÆDER – læder til din bolig
v/ instruktør Ellen Lissau

Der er rigtig mange muligheder for at anvende læder i hverdagen i din 

indretning. På workshoppen får du mulighed for at lave mindre projekter, 

som du kan nå at færdiggøre og tage direkte med hjem og anvende i din 

indretning. Lav fx en fin lille beholder til skrivebordet eller køkkenbordet 

eller en kopholder i læder. Instruktøren medbringer materialer som kan 

købes på kurset og værktøj kan lånes. 

Mindre materialeudgifter efter forbrug må påregnes. 

TRÆDREJNING – drej brugsgenstande til hjemmet
v/ instruktør og trædrejer Per Sepstrup

Brugsgenstande i træ er populære som aldrig før og her har du 

mulighed for at dreje en supermoderne knage til væggen. Du kan 

også lave en flot lysestage til fyrfadslys eller de fineste, små 

paddehatte til pynt. Der vil være en gennemgang af nogle få 

drejejern, der skal bruges til projekterne. Det er vigtigt at du selv 

medbringer personlig beskyttelse – ansigtsskærm og evt. støvmaske 

samt sandpapir. 

Mindre materialeudgifter efter forbrug må påregnes. 

MACRAMÉ – knyttede fjer til bl.a. vægophæng
v/ instruktør Dorte Fogh Pedersen

Macramé er en moderne og populær knytte-teknik, hvor man anvender 

tykke snore. Teknikken er nem at lære og man får hurtigt et flot resultat. 

Vi laver de fineste fjer, som kan bruges til blandt andet væg-ophæng. 

Man kan lave et vægophæng med en enkelt fjer - fx. monteret på en kort 

gren, eller man kan lave flere fjer, som kan bruges til et større ophæng. 

Instruktøren medbringer garn i forskellige farver, så du kan lave fjer i de 

farver, der passer i dit hjem.

Mindre materialeudgifter efter forbrug må påregnes. 



Industrivej 13, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:00 – 09:30)

info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk

TIDSPLAN:

Workshop formiddag inkl. én kaffepause

Kl. 09:00 – 11:45

Workshop eftermiddag inkl. én kaffepause

Kl. 12:15 – 15:00

FROKOST:

Der er frokostpause kl. 11:45 til kl. 12:15. Du har mulighed for at købe 

pastasalat med kylling til 55 kr. på forhånd via skolens hjemmeside. 

Det er muligt at købe vand, sodavand og øl i kantinen. Kaffe og the er gratis.

Følg os på Facebook          og Instagram      

PRIS:

Pris pr. workshop inkl. kaffe/the kr. 200,- Almen

Pris pr. workshop inkl. kaffe/the kr. 180,- Pensionist Viborg kommune

Mindre materialeudgifter efter forbrug må påregnes på samtlige workshops.

TILMELDING:

Du kan tilmelde dig på: www.skolenforkreativfritid.dk 

eller ved at sende os en mail på: info@skolenforkreativfritid.dk 

Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

DESIGN til DIT HJEM


