
DIY DE TODO UN POCO

IKASTAROAREN IZENA: Egutegi iraunkorra
Ostiralean, 17:30etik 19:00etara

PREZIOA: 25 € (egutegi txikia, 24,5 x 30 cm-koa) eta 30 € (egutegi handia, 

40 x 26,5 cm-koa)Material guztia prezioaren barruan dago.

Tailer honetan, egutegi praktiko eta 

apaingarri magnetiko bat egingo duzu, 

hasieratik. Nahi bezala pertsonalizatu 

ahalko duzu, eta, horretarako,

askotariko pinturak, decoupage paperak

eta zintak izango dituzu aukeran. 

Txantiloiz pintatzeko teknika eta decoupage

teknika landuko dituzu. Oinarrirako, klariona 

erabiliko duzu, eta, txantiloiz pintatzeko, 

pintura akrilikoak edo klariona, aukeran. 
Ohar garrantzitsua: Txantiloiz euskaraz edo gaztelaniaz pintatzea aukeratu dezakezu. Ondo, ala?

TAILERRERAKO ERRESERBA EGITEKO INFORMAZIOA: https://diydetodounpoco.com/tienda/

2019ko Urriaren 11, 12 eta 13a



DIY DE TODO UN POCO

IKASTAROAREN IZENA: Egutegi iraunkorra
LARUNBATEAN, 11:00etatik 12:00etara eta 12:00etatik 14:00etara 

PREZIOA: 25 € (egutegi txikia, 24,5 x 30 cm-koa) eta 30 € (egutegi handia, 

40 x 26,5 cm-koa)Material guztia prezioaren barruan dago.

Tailer honetan, egutegi praktiko eta 

apaingarri magnetiko bat egingo duzu, 

hasieratik. Nahi bezala pertsonalizatu 

ahalko duzu, eta, horretarako,

askotariko pinturak, decoupage paperak

eta zintak izango dituzu aukeran. 

Txantiloiz pintatzeko teknika eta decoupage

teknika landuko dituzu. Oinarrirako, klariona 

erabiliko duzu, eta, txantiloiz pintatzeko, 

pintura akrilikoak edo klariona, aukeran. 
Ohar garrantzitsua: Txantiloiz euskaraz edo gaztelaniaz pintatzea aukeratu dezakezu. Ondo, ala?

TAILERRERAKO ERRESERBA EGITEKO INFORMAZIOA: https://diydetodounpoco.com/tienda/

2019ko Urriaren 11, 12 eta 13a



DIY DE TODO UN POCO

IKASTAROAREN IZENA: Egutegi iraunkorra
IGANDEAN, 11:00etatik 12:00etara eta 12:00etatik 14:00etara

PREZIOA: 25 € (egutegi txikia, 24,5 x 30 cm-koa) eta 30 € (egutegi handia, 

40 x 26,5 cm-koa)Material guztia prezioaren barruan dago.

Tailer honetan, egutegi praktiko eta 

apaingarri magnetiko bat egingo duzu, 

hasieratik. Nahi bezala pertsonalizatu 

ahalko duzu, eta, horretarako,

askotariko pinturak, decoupage paperak

eta zintak izango dituzu aukeran. 

Txantiloiz pintatzeko teknika eta decoupage

teknika landuko dituzu. Oinarrirako, klariona 

erabiliko duzu, eta, txantiloiz pintatzeko, 

pintura akrilikoak edo klariona, aukeran. 
Ohar garrantzitsua: Txantiloiz euskaraz edo gaztelaniaz pintatzea aukeratu dezakezu. Ondo, ala?

TAILERRERAKO ERRESERBA EGITEKO INFORMAZIOA: https://diydetodounpoco.com/tienda/

2019ko Urriaren 11, 12 eta 13a


