
CiLi in Papers aktiviteter hösten 2012 
 

28 aug: Kortkurs för nybörjare: 
Vi gör enklare kort med grundtekniker. 

Karin 

30 aug: Make & Take: 
Vi sitter ner och gör något ni får ta med er hem. 

Butiken 

4 sept: Färgläggningskurs: 
Vi färglägger med olika typer av tekniker, t ex Distress Ink, Tombow, 
Spectrum Noir. 

Tina 

5 sept: Scrapbooking för nybörjare: 
Vi gör en LO med dina egna foton. Ta med 2-6 fotografier som hör ihop. 

Cicci 

11 sept: Minialbum: 
Vi gör några minialbum som ni tar med hem och dekorerar. 

Karin 

12 sept: Clean & Simple: 
Vi gör kort som är enkla och rena men ändå innehåller flera tekniker. 

Tina 

18 sept: Falsk metall: 
Vi altrar med aluminiumtejp, dekorationer, metallverktyg och akrylfärg. 

Helena 

19 sept: Massor av askar: 
Vi viker papper till olika former, t ex askar. 

Tina 

25 sept: Blommor i massor: 
Vi tillverkar blommor på olika sätt. 

Tina 

27 sept: Make & Take: 
Vi sitter ner och gör något ni får ta med er hem. 

Butiken 

9 okt: Kortvikningar: 
Kurs i roliga annorlunda kortvikningar. 

Karin 

10 okt: Tags à la Tina: 
Vi gör några tags med varierande tekniker. 

Tina 

16 okt: Monokromatiska kort: 
Vi gör kort i olika nyanser av en färg. 

Tina 

17 okt: Bind It All: 
Vi leker med Bind It All-maskinen. Ni får en mall och gör en ”läxa” innan 
kursen. Ni får mer information vid anmälan. 

Birgitta 

25 okt: Make & Take: 
Vi sitter ner och gör något ni får ta med er hem. 

Butiken 

27-28 
okt: 

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

 

30 okt: Dreamweawer Stencils: 
Vi använder Dreamweavers stenciler och går igenom olika tekniker. 

Helena 

6 nov: Actionkort: 
Vi gör kort med lite action t ex pop up. 

Tina 

7 nov: Julkort: 
Julkortstillverkning. 

Tina 

13 nov: Två generationer: 
Julkortstillverkning med vuxen och barn eller barnbarn under 15 år. 

Karin 

14 nov: Äkta metall: 
Vi lär oss olika tekniker med Ten Seconds Studios metallark, verktyg och 
mallar. 

Helena 

20 nov: Melt Art: 
Vi bekantar oss med Rangers Melting Pot och tillverkar egna dekorationer. 

Birgitta 

21 nov: Julkort: 
Julkortstillverkning 

Tina 

27 nov: 3 i 1: 
Ett kort, en LO och en ask. Bra att ge bort i jul. 

Tina 

29 nov: Make & Take: 
Vi sitter ner och gör något ni får ta med er hem. 

Butiken 

4 dec: Julkort: 
Julkortstillverkning 

Karin 

 


