
      

 

 

KLEKLJARSKE DELAVNICE

 

Turistično društvo Železniki organizira klekljarsk
listki. Klekljarska delavnica je namenjena tistim klekljaricam, ki želijo izpopolniti svoje 
znanje in se naučiti pravilne izdelave 
pravilne izdelave različnih listkov iz risa in polpremeta.

 

Klekljarska delavnica v obsegu 10 polnih ur 
(5 torkov) med  18.00 in 20.00 uro v prostorih Osnovne šole 
Železniki. 
Klekljarske delavnice bo vodila Jana Rihtarši
klekljar
Vzorce za u
klekljarski 
št. 40

 

Za prijavo in ostale informacije pokli
ali 051 458 010 od torka do petka med 9. 
td.zelezniki@siol.net. Število mest na delavnici je omejeno.

 

Vabljeni, da se pridružite in s tem pomagate ohranjati klekljarsko tradicijo.

 

           

KLEKLJARSKE DELAVNICE  

POLPREMET 

RAZLIČNI LISTKI 

no društvo Železniki organizira klekljarske delavnice na temo polpremet in razli
Klekljarska delavnica je namenjena tistim klekljaricam, ki želijo izpopolniti svoje 

iti pravilne izdelave polpremeta, prehodov iz risa v polpremet in obratno ter 
nih listkov iz risa in polpremeta. 

Klekljarska delavnica v obsegu 10 polnih ur bo potekala ob torkih 
(5 torkov) med  18.00 in 20.00 uro v prostorih Osnovne šole 
Železniki. Prične se v torek, 21. januarja 201
Klekljarske delavnice bo vodila Jana Rihtaršič
klekljarske delavnice je 52 evrov in se poravna na prvi delavnici.
Vzorce za učenje boste prejeli na delavnici, s seboj pa p
klekljarski pribor in 10 parov klekljev navitih s sukancem bombaž 

40. 

Za prijavo in ostale informacije pokličite v Turistično poslovalnico na telefon 04 51 47 356 
od torka do petka med 9. in 15. uro ali pošljite sporo

. Število mest na delavnici je omejeno. 

in s tem pomagate ohranjati klekljarsko tradicijo.

Turistično društvo Železniki
predsednik 

Tomaž Weiffenbach

 

polpremet in različni 
Klekljarska delavnica je namenjena tistim klekljaricam, ki želijo izpopolniti svoje 

iz risa v polpremet in obratno ter 

o potekala ob torkih 
(5 torkov) med  18.00 in 20.00 uro v prostorih Osnovne šole 

. januarja 2014, ob 18. uri. 
Klekljarske delavnice bo vodila Jana Rihtaršič. Cena 10 urne 

evrov in se poravna na prvi delavnici. 
boste prejeli na delavnici, s seboj pa prinesite 

parov klekljev navitih s sukancem bombaž 

poslovalnico na telefon 04 51 47 356  
pošljite sporočilo na e-naslov 

in s tem pomagate ohranjati klekljarsko tradicijo. 

no društvo Železniki 
predsednik  

Tomaž Weiffenbach 


