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Derhjemme - Med denne vejledning kan du gå i gang med det samme.
Online workshop - Du får adgang til små video instruktioner til sting og torsdag
den 28. juli klokken 20 mødes vi online. Her får du fif og vejledning, så du kommer
godt i gang. Du har også mulighed for at stille spørgsmål. 

Online på Facebook - Hold dig opdateret og del erfaringer i Facebook gruppen
"Verdensbroderidagen hos Tekstilmagi"
Åbent hus hos Tekstilmagi -  Lørdag den 30. juli fra 10-15 kan du komme og
brodere her i værkstedet og få vejledning til materialer, broderiet og meget mere.
Jeg byder på te og kaffe.

Der er flere muligheder for at deltage
- både derhjemme, online eller på dagen hos Tekstilmagi

Jeg tænker, årets tema "HÅB om fred mellem mennesker" inspirerer mange og sætter
nogle tanker i gang.

Jeg har lavet et oplæg til et broderimotiv, som indeholder symbolerne for netop håb,
fred, kærlighed og sammenhold.
Hvordan det skal broderes, vil jeg lade dig beslutte. 
Se de praktiske informationer på næste side.

Sådan deltager du - 

      Du tilmelder dig workshoppen på det her link >>> KLIK HER
      Det koster dig ikke andet end din tid og din mail.

Alle er inviteret til at udstille
Uanset hvordan du deltager i Verdensbroderidagen hos Tekstilmagi, kan du være med
til at udstille. 
Verdensbroderidagen handler om at inspirere andre og give dem lyst til at brodere.
Derfor er det også vigtigt, at dit broderi bliver udstillet. 

https://www.facebook.com/groups/213661543253825
https://mailchi.mp/tekstilmagi.dk/verdensbroderidagen-2022-tilmelding-til-workshop
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Information

Motivet skal udtrykke temaet "HÅB om fred mellem mennesker"
Det færdige broderi skal være rundt eller kvadratisk. Den maksimale sidelængde
eller diameter er 30 cm - det runde broderi kan monteres i en syring.
Broder på grønt stof - håbet er jo lysegrønt.

Aflever eller send dit broderi til Tekstilmagi - Stenskovvej 54, 4684 Holmegaard.

Sender du dit broderi digitalt skal det sendes til kontakt@tekstilmagi-shop.dk

Du bestemmer selv 
- hvordan du vil udfylde broderiet

Praktisk information
Broderiet er frit, men indenfor disse rammer.

 
Ud over det har du frie tøjler til at vælge sting og materialer.

Du er velkommen til at brodere motivet på næste side, som det er eller fjerne/tilføje
nogle elementer. 
Har du en helt anden ide til et motiv, vil jeg glæde mig til at se dit færdige broderi.

Udstilling af de færdige broderier

Verdensbroderidagen afsluttes med en udstilling af alle jeres broderier. 
Jeg glæder mig også til at se dit. 
Broderierne udstilles hos Tekstilmagi fra fredag den 2. sept. til lørdag den 1. okt.

Fristen for indlevering af det færdige broderi er tirsdag den 30. august.
Broderiet kan afleveres både fysisk og digitalt. 

      Ønsker du dit broderi retur vedlægger du en frankeret svarkuvert.
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