
CiLi in Papers aktiviteter 2011 
 

28 aug: Miniträff: 
Vill du inspireras av andra? Testa lite andra verktyg och maskiner? 
Vi sitter ner och skapar tillsammans under enklare former. 

30 aug: Scrapbooking grundkurs: 
Scrapbooking från grunden. Tekniker, tips och idéer. Du tar med 2-6 foton 
gärna samma tema och får med dig ett uppslag hem ☺. 

3 sep: ScrapRallyt: 
Vi Göteborgsbutiker välkomnar alla pysseltokiga till en heldag i Göteborg då 
vi kommer att ha extra långa öppettider i butikerna, hålla massor av 
demos,make-and-takes och självklart ha fina erbjudanden. För mer info titta 
in på www.scraprallyt.se 

6 sep: Mixed Media Metall: 
Kurs för er som vill testa Ten Seconds Studios metallark, verktyg och mallar. 

14 sep: Kortvikningar: 
Kurs i roliga annorlunda kortvikningar 

20 sep: Mixed Media Canvas tavla 
Kurs för dig som vill testa mixed media. 
Vi gör en canvastavla med blandade tekniker t ex lera, akrylfärg, gesso mm. 

24-25 sep: Stängt i butiken då vi är i Helsingborg på mässa. 
1-2 okt: Stängt i butiken men ni kan besöka oss på Papperskraft, mässa i Partille. 

www.papperskraft.se 
5 okt: Julkortstillverkning: 

Vi ger dig tips och idéer till några julkort som du givetvis tar med dig hem. 
12 okt: Blomtillverkning: 

Kurs för dig som vill tillverka dina egna blommor. 
19 okt: Scrapbooking fortsättning: 

Vi testar olika tekniker och ger tips och inspiration för ditt album. Du tar med 
foton och vi står för övrigt material till ett uppslag. 

25 okt: Mixed Media Metall: 
Kurs för er som vill testa Ten Seconds Studios metallark, verktyg och mallar. 

30 okt: Miniträff: 
Vill du inspireras av andra? Testa lite andra verktyg och maskiner?  
Vi sitter ner och skapar tillsammans under enklare former. 

5-6 nov: Stängt i butiken men ni kan besöka oss på Göteborgsmässan. 
http://goteborgsmassan.blogg.se 

9 nov: Julkortstillverkning: 
Vi ger dig tips och idéer till några julkort som du givetvis tar med dig hem. 

20 nov: Färgläggning: 
Kurs för dig som vill testa olika färgläggningstekniker. 

26 nov: ScrapRallyt: 
Vi Göteborgsbutiker välkomnar alla pysseltokiga till en heldag i Göteborg då 
vi kommer att ha extra långa öppettider i butikerna, hålla massor av demos, 
make-and-takes och självklart ha fina erbjudanden. För mer info titta in på 
www.scraprallyt.se 

27 nov: Miniträff: 
Vill du inspireras av andra? Testa lite andra verktyg och maskiner?  
Vi sitter ner och skapar tillsammans under enklare former. 

30 nov: Julkortstillverkning: 
Vi ger dig tips och idéer till några julkort som du givetvis tar med dig hem. 

 


