QUILT RALLY hos HANNES patchwork
Vi gentager succesen – og holder sammen med 11 andre patchwork butikker i
Midt og Nordjylland Quiltrally igen i år.
Det vil sige at alle 12 patchwork butikker har åbent både
Lørdag den 8. oktober fra kl 9 til kl 18 og Søndag den 9. oktober fra kl 9
til kl 18.

Hos HANNES patchwork vil der være demo og super gode tilbud som kun
gælder i denne weekend.

GRATIS Demo
Lørdag fra kl 9 fra kl 12.

Tina Levring som er forfatter til bogen ”Moderne genbrug”, som mange allerede
kender. Tina vil sidde og vise sine flotte modeller frem og vise hvordan du også
kan sætte dine evt broderier ind i tasker, puder med mere. Genbrug kan jo også
være en blok eller to som du kan sætte ind og lave dit helt personlige præg på
dine ting.
Har du nogle broderier som du kunne tænke dig at bruge, så tag dem med Tina
viser dig gerne hvordan du evt kan bruge dem og få mest ud af dem. Bogen
”Moderne genbrug” kan jo selvfølgelig også købes den dag, og evt få Tina til at
skrive en signatur med en lille hilsen i bogen.

Lørdag fra kl 13-15
Her vil Helle Schrøder vise dig hvordan du nemt kan lege med trekanter. Det
kan være bort stof, det kan være strimmelteknik og… ja kom og se hvordan
Helle kan trylle. Disse trekanter kan jo både syes på symaskine, i hånden over
pap eller på amerikansk, som Helle også gerne vil vise dig hvordan du nemt gør
det. Hun vil vise både små brød servietter og løber, hvor hun skærer og samler
dette flotte stof som har en helt utrolig virkning.
Søndag fra kl 13-15
Helle Schrøder vil komme med en lille overraskelse til denne gratis demo. Kan
afsløre at det måske kunne være en lille juleting….
Kom og se hvad Helle nu tryller frem.

Gode tilbud
Der udover vil der være gode tilbud som kun gælder denne weekend og kun
i butikken.
* 16 x 60 cm lineal til normal 250 kr – nu kun 150 kr.
* Grøn skæreplade 45 x 60 cm. Normal 210 kr – Nu kun 175
* Grøn skæreplade 60 x 90 cm. Normal 450 kr – Nu kun 375
* Limspray 505 ( 500 ml) Normal 150 kr - nu kun 100 kr
* Heirloom 100% bomuld 3 meter Normal 360 kr - nu kun 200 kr.
* Minus 25% på alle mønster.
Så fyld bilen, og kom en tur til Vejerselv.

”HANNES” patchwork
Tingvej 24 Vejerselv 8881 Thorsø

www.HANNES-patchwork.dk

