
DIY DE TODO UN POCO

IKASTAROAREN IZENA: Irudien transferentzia
Ostiralean, 16:00etatik 17:00etara eta 19:00etatik 20:00etara

PREZIOA: 25 € Material guztia prezioaren barruan dago.

Irudien transferentzia paperean inprimatutako

irudi bat beste gainazal batera aldatzea da,

hala nola ehunera, metalera, egurrera, 

zementura eta kristalera. Tailer honetan,

egur gainera aldatzen ikasiko duzu.

Nire trikimailu guztiak erakutsiko dizkizut,

apunteak etxera eramateko, eta, gainera,

teknika hau erabiltzeko beste modu bat

erakutsiko dizut, oso erraz eta azkarra. 

Orri pila izango dituzu, gehien atsegin

duzun motiboa aukeratzeko, eta etxera 

eramango duzu bat, opari. Eman izena.

Transferentzia magia hutsa da, izugarri gustatuko zaizu!

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

2019ko Urriaren 11, 12 eta 13a



DIY DE TODO UN POCO

IKASTAROAREN IZENA: Irudien transferentzia
Larunbatean, 15:00etatik 16:00etara eta 16:00etatik 17:00etara 

PREZIOA: 25 € Material guztia prezioaren barruan dago.

Irudien transferentzia paperean inprimatutako

irudi bat beste gainazal batera aldatzea da,

hala nola ehunera, metalera, egurrera, 

zementura eta kristalera. Tailer honetan,

egur gainera aldatzen ikasiko duzu.

Nire trikimailu guztiak erakutsiko dizkizut,

apunteak etxera eramateko, eta, gainera,

teknika hau erabiltzeko beste modu bat

erakutsiko dizut, oso erraz eta azkarra. 

Orri pila izango dituzu, gehien atsegin

duzun motiboa aukeratzeko, eta etxera 

eramango duzu bat, opari. Eman izena.

Transferentzia magia hutsa da, izugarri gustatuko zaizu!

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

2019ko Urriaren 11, 12 eta 13a



DIY DE TODO UN POCO

IKASTAROAREN IZENA: Irudien transferentzia
Igandean, 15:00etatik 16:00etara eta 16:00etatik 17:00etara

PREZIOA: 25 € Material guztia prezioaren barruan dago.

Irudien transferentzia paperean inprimatutako

irudi bat beste gainazal batera aldatzea da,

hala nola ehunera, metalera, egurrera, 

zementura eta kristalera. Tailer honetan,

egur gainera aldatzen ikasiko duzu.

Nire trikimailu guztiak erakutsiko dizkizut,

apunteak etxera eramateko, eta, gainera,

teknika hau erabiltzeko beste modu bat

erakutsiko dizut, oso erraz eta azkarra. 

Orri pila izango dituzu, gehien atsegin

duzun motiboa aukeratzeko, eta etxera 

eramango duzu bat, opari. Eman izena.

Transferentzia magia hutsa da, izugarri gustatuko zaizu!

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

2019ko Urriaren 11, 12 eta 13a


