Workshops, meerdaagse cursussen
en productverkoop

workshops

T exelsvilt

A t e lie r

Openingstijden: di. en zat.: 12.00 -17.00 uur
eerste zondag van de maand en op afspraak, telefonisch of per e-mail.
Voor meer verkoopadressen, zie website of neem contact met ons op.
Öffnungszeiten: Di. und Sa:. von 12.00 bis 17.00 Uhr
ersten Sonntag im Monat und nach Vereinbarung, Telefon oder E-Mail.
Zum Verkauf Adressen, Website oder kontaktieren Sie uns.

& atelierwinkel

Workshops

Texelsvilt werkt met ongewassen, Texelse schapenwol.
Op ambachtelijke wijze vervilten wij de wol tot prachtige
vachten, kleden, kussens en andere woonaccessoires.
Tijdens onze workshops ga je zelf aan de slag. Je kunt
kiezen uit verschillende mogelijkheden:

Vachtvilten

Eendaagse cursus; met een speciale techniek, waarbij
de authentieke vachtstructuur blijft behouden, maak je
een 'vegetarische' vacht.
Op een afgeschoren, ongewassen vacht vilt je wol,
waardoor het eindproduct lijkt op een vacht met
gelooide huid. We gebruiken bij dit vilten water en zeep.
Omdat Texelse vachten niet makkelijk vervilten, maken
we gebruik van een viltmachine.
Kosten:
€ 135,- p.p.
alle (basis)materialen en een vacht
Inbegrepen:
van ongeveer 1 vierkante meter
gebruik van viltmachine
koffie, thee en frisdrank, Texelse koek
lunch.
Cursustijden zijn van 10.00 - 17.30 uur.
Cursusdagen in overleg, hele jaar rond.
Maximaal 4 personen per workshop.
n
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Texels oerkussen vilten

Je maakt een stoelkussentje, een gevilt rond vachtje.
Heerlijk zacht en achterop een print of tekst die je zelf
ontwerpt. We gebruiken hiervoor wol van o.a. blauwe
en witte Texelaars of een mix met de wol van bijvoorbeeld het Drents Heideschaap.
Kosten:
€ 57,50 p.p.
alle (basis)materialen en een stuk
Inbegrepen:
vacht van ongeveer 45 x 45 cm
koffie, thee en frisdrank, Texelse koek
Cursus is per dagdeel te boeken van 10.00 tot 13.30 of
van 14.00 tot 17.30 uur.
Maximaal 8 personen per workshop.
n
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Schilderen met wol

Je leert hoe je met verschillende kleuren wol een viltschilderij of een vilten lap naar eigen ontwerp kunt
maken. Jouw kunstwerk kun je later gebruiken voor bijvoorbeeld een kussenhoes, tas of als wandkleed.
Kosten:
€ 57,50 p.p.
alle (basis)materialen voor een viltInbegrepen:
schilderij van ongeveer 45x45 cm
koffie, thee en frisdrank, Texelse koek
Cursus is per dagdeel te volgen van 10.00 tot 13.30 of
van 14.00 tot 17.30 uur.
Maximaal 8 personen per workshop.
n
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Deken / wandkleed vilten

Tweedaagse cursus; Je maakt een deken/kleed met
een uiteindelijke maat van ongeveer 170 x 120 cm.
Door gekaarde Texelse wol te combineren met heel
zachte Merinowol en hier figuren mee te leggen, ontstaat
een mooi gedecoreerd kleed. Te gebruiken als plaid of
voor aan de wand.
Kosten:
€ 275,- p.p.
alle (basis)materialen
Inbegrepen:
gebruik van viltmachine
koffie, thee en frisdrank, Texelse koek
lunch.
Cursustijden zijn van 10.00 tot 17.30 uur.
Cursusdagen in overleg, hele jaar rond.
Maximaal 2 personen per workshop.
n
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Meer mogelijkheden

Wil je iets anders maken of heb je speciale wensen?
Neem dan contact met ons op. Wij stellen graag een
arrangement naar jouw wensen samen. Ook voor
bedrijfsuitjes, teambuilding, familiefeestjes of andere
bijzondere bijeenkomsten bieden wij workshops op
maat.
Zie ook onze website voor eenmalige themaworkshops.

Info: www.texelsvilt.nl

Workshops

Sie können verschiedene Workshops bei uns buchen.

Fell filzen

1 Tagkursus: Sie machen ein wunderschönes ‘vegetarisches’ Fell. Auf einem ungewaschenem Fell filzen Sie
Wolle. Hierdurch sieht das Endprodukt aus wie gegerbt.
Die meisten Felle, die wir gebrauchen, kommen von
Texelaner Schafen. € 135.- (max 4 Personen)
1 Tag : 10 Uhr – 17.30 Uhr

Malen mitt Wolle oder ein mini Fell-Kissen filzen

Sie machen eine Abbildung oder eine Art Gemälde von
Filz. Diesen Lappen von ungefähr 45cm x 45cm können
Sie im Nachhinein verarbeiten zu einem Kissenbezug,
als Tasche oder auch als Wanddekoration. € 57,50
Zu buchen als Tageshälfte 10.00 – 13.30 Uhr
oder 14.00 – 17.30 Uhr (max. 8 Personen)

D ecken filzen
2 Tagekursus: Sie machen eine Decke in der Größe von
± 170 x 120m. Wir mischen kardierte Wolle mit weicher
Merinowolle und legen hiermit Figuren. Hierdurch entsteht eine wunderschön dekorierte Reisedecke fürs
Haus, für ein Picknick oder sie nehmen sie als Wanddekoration. € 275.- (max. 2 Personen)
1ste Tag und 2ter Tag 10.00 Uhr - 17.30 Uhr

Alle Preise sind einschließlich alle Basismaterialien, Kaffee, Tee oder Limonade und Texelse Kuchen. Sie
bekommen zudem ein Lunch falls Sie einen ganzen Tag
gebucht haben. Der Preis für das Basismaterial bei 'Fell
filzen' basiert auf ein Fell eines texelaner Schafes von
ungefähr 1m2. Bei andere Materialien berechnen wir Extrakosten. Incl. Filzmachine

Workshops

You can book various workshops with us.

Fleece felting
You’ll make a beautiful rug by felting a shorn-off fleece.
The result looks like a tanned skin.

Painting with wool
You’ll make a picture from felt. This picture, can be used
as a cushion cover, a bag or as wall decoration.

Felting blankets
You’ll make a blanket. By combining carded wool plus
soft Merino wool and creating forms with it, you’ll get a
splendidly decorated plaid for your home, picnic, or even
as a wall decoration.

