
Програма септември – декември 2018 г. 

Ударението е поставено в споделянето на опита от утвърдени творци, спечелили национални 

награди и от майстори със свой собствен разпознаваем стил. Всеки от лекторите ще бъде 

представен в отделна публикация на страницата във facebook „Да си направим пачуърк“. 

Занятията за начинаещи ще се провеждат според индивидуалните запитвания в съвсем малки 

групи, извън обявената програма. 

 

 

Екопринт – есенни листа 

29.09.2018г., от 10:00 до 13:00 часа 

Цена: 36 лв. с включени материали 

 

„Ръкоделницата“ от Пловдив с Яна Цветашка гостува на Аксиома. Занятията, провеждани в това 

артистично местенце, винаги са предизвиквали интерес. Не е точно пачуърк, но е текСТИЛно. 

За тези, които са отворени към новостите. Не се изискват специално умения в пачуърка 

(подходящо е и за начинаещи). 

 

 

Импровизационен пачуърк с Руми Лафчиева 

20.10.2018г., от 10:00 до 13:00 часа 

Цена: 36 лв. с включени материали 

 

Комбиниране на форми и цветове, създаване на блокове от 2, 3 и повече платове, рязане с или 

без линия, изработване на проект от блоковете в курса. Многообразните приложения на 

свободното рязане, без ограниченията на точността до милиметър. Хубаво е участниците да 

имат умения в пачуърка. 

 

 

Уникалният стил на Мария Паничарова 

03.11.2018 г., от 10:00 до 13:00 часа 

Цена: 38 лв. с включени материали 

 

От първоначалната бегла скица стъпка по стъпка паното добива окончателния си вид. Техники 

за фон, избор на цветове, изграждане на композицията, апликиране. Безплатен софтуер за 

опростяване на картина с цел интерпретиране с patches. Мария ще донесе свои пана и ще 

разкаже за техниките, които е приложила. Ще има и недовършено пано. Както и задача за 

всеки участник. С нетърпение очакваме представянето ѝ. Не е подходящо за начинаещи. 

 

 

Апликации „Sunbonnet“ със Зорница Драгнева 

10.11.2018г., от 10:00 до 13:00 часа 

Цена: 36 лв. с включени материали 

 

Изработване по шаблон на момченце и момиченце Sunbonnet. Техниката на апликиране ще 

овладеете със Зорница. Няма как да се спасите от скандинавския ѝ стил: естествен, изчистен, 



успокояващ. Зорница ще донесе свои произведения, за да онагледи разнообразието в темата. 

Хубаво е участниците да имат умения в пачуърка. 

 

 

Коледна играчка с Грета Проданова 

17.11.2018г., от 10:00 до 13:00 часа 

Цена: 36 лв. с включени материали 

 

Грета ще ни изненада тази година с различна коледна обемна украса. С Грета винаги е приятно, 

полезно, разтоварващо и винаги има приятна изненада. Хубаво е участниците да имат умения в 

пачуърка. 

 

 

„Празнична чаша“ с Татяна Касети 

01.12.2018г., 10:00 – 13:00 часа 

Цена – 42 лв., включва необходимите платове и помощни материали 

 

Разнообразете интериора си с изработена от Вас триизмерна чаша. Под ръководството на 

майсторката Татяна ще сътворите обемна фигура, допълнение към коледната и великденската 

украса. Чудесен подарък за приятели. Височина на чашата около 20 см. Не е подходящо за 

начинаещи. 

 

„Тиха нощ“ – артпачуърк с Наталия Дарманчева 

08.12.2018 и 15.12.2018 г. от 10:00 до 13:00 часа 

Цена: 72 лв., включва необходимите материали 

Под зоркото око на Наталия пейзажите стават прекрасни. Странното е, че всички участници 

започват от едно и също място, а се получават различни картини. Ще се ползват платове от 

Аксиома и двойно лепящата подложка Vliesofix на Freudenberg, Германия. Хубаво е 

участниците да имат умения в пачуърка. 

 


Времетраене на едно занятие: начало 10:00 часа, край 13:00 часа  

Място на провеждане: учебна зала на Аксиома, ул. Силистра № 6  

Всички цени са с включен ДДС.  

На всеки от курсистите се осигурява шевна машина. (По желание курсистът може да носи 
собствена машина.)  

За допълнителна информация и записване – 0888 519 432 – Ирина Тодорова  
 


