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Termíny Víkendovej školy šitia pre začiatočníkov A1S 2020 9,00-18,00 hod 
v Patchworkparty, Nejedlého 61, Bratislava 

 
 

 
 
Víkendová škola šitia pre úplných začiatočníkov A1S  február 2020 - 2 Soboty od 9,00-18,00 hod  
1 lekcia Prvky stroja, servis, cik-cak, uzlík,tunel Voňavé vrecúško na levandulu 01.02.2020 09.00-12.00 hod 

2 lekcia Cik-cak do kruhu, riasenie, gombíky Ihelníček / dóza na gombíky a iné 01.02. 2020 12.00-15.00 hod 

3 lekcia Gombík. dierka, text, ozdobné stehy Náramok vo farbe oblečenia/merítko 01.02.2020 15.00-18.00 hod 

 
4 lekcia Vlizelíny, overloková pätka a stehy Ozdobné podložky pod taniere 15.02.2020 09.00-12.00 hod 

5 lekcia Aplikácia, ako nastaviť napätia nití Dekoratívna misa na chlieb  15.02.2020 12.00-15.00 hod 

6 lekcia Zips so záklopkou. Voľba správnej ihly Vankúšik/ podsedák k stolovaniu 15.02.2020 15.00-18.00 hod 

Navštíviť môžete aj našu 7 lekciu patchworkový košík na kurze pre začiatočníkov A1 taktiež so zľavou 20% (24Eur) 
7 lekcia  Úvod do patchworku a chodiaca pätka Patchworkový košík 18.03.2020 17,00-20,00 hod 

 
Víkendová škola šitia pre úplných začiatočníkov A1S  marec 2020 - 2 Soboty od 9,00-18,00 hod  
1 lekcia Prvky stroja, servis, cik-cak, uzlík,tunel Voňavé vrecúško na levandulu 21.03.2020 09.00-12.00 hod 

2 lekcia Cik-cak do kruhu, riasenie, gombíky Ihelníček / dóza na gombíky a iné 21.03. 2020 12.00-15.00 hod 

3 lekcia Gombík. dierka, text, ozdobné stehy Náramok vo farbe oblečenia/merítko 21.03.2020 15.00-18.00 hod 
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4 lekcia Vlizelíny, overloková pätka a stehy Ozdobné podložky pod taniere 28.03.2020 09.00-12.00 hod 

5 lekcia Aplikácia, ako nastaviť napätia nití Dekoratívna misa na chlieb  28.03.2020 12.00-15.00 hod 

6 lekcia Zips so záklopkou. Voľba správnej ihly Vankúšik/ podsedák k stolovaniu 28.03.2020 15.00-18.00 hod 

Navštíviť môžete aj našu 7 lekciu patchworkový košík na kurze pre začiatočníkov A1 taktiež so zľavou 20% (24Eur) 
7 lekcia  Úvod do patchworku a chodiaca pätka Patchworkový košík 18.03.2020 17,00-20,00 hod 

 
Víkendová škola šitia pre úplných začiatočníkov A1S  máj  2020 - 2 Soboty od 9,00-18,00 hod  
1 lekcia Prvky stroja, servis, cik-cak, uzlík,tunel Voňavé vrecúško na levandulu 23.05.2020 09.00-12.00 hod 

2 lekcia Cik-cak do kruhu, riasenie, gombíky Ihelníček / dóza na gombíky a iné 23.05. 2020 12.00-15.00 hod 

3 lekcia Gombík. dierka, text, ozdobné stehy Náramok vo farbe oblečenia/merítko 23.05.2020 15.00-18.00 hod 

 
4 lekcia Vlizelíny, overloková pätka a stehy Ozdobné podložky pod taniere 30.05.2020 09.00-12.00 hod 

5 lekcia Aplikácia, ako nastaviť napätia nití Dekoratívna misa na chlieb  30.05.2020 12.00-15.00 hod 

6 lekcia Zips so záklopkou. Voľba správnej ihly Vankúšik/ podsedák k stolovaniu 30.05.2020 15.00-.00 hod 

Navštíviť môžete aj našu 7 lekciu patchworkový košík na kurze pre začiatočníkov A1 taktiež so zľavou 20% (24Eur) 
7 lekcia  Úvod do patchworku a chodiaca pätka Patchworkový košík 03.06.2020 17,00-20,00 hod 

 
Víkendová škola šitia pre úplných začiatočníkov A1S september  2020 - 2 Soboty 9,00-18,00 hod  
1 lekcia Prvky stroja, servis, cik-cak, uzlík,tunel Voňavé vrecúško na levandulu 10.10.2020 09.00-12.00 hod 

2 lekcia Cik-cak do kruhu, riasenie, gombíky Ihelníček / dóza na gombíky a iné 10.10. 2020 12.00-15.00 hod 

3 lekcia Gombík. dierka, text, ozdobné stehy Náramok vo farbe oblečenia/merítko 10.10.2020 15.00-18.00 hod 

 
4 lekcia Vlizelíny, overloková pätka a stehy Ozdobné podložky pod taniere 17.10.2020 09.00-12.00 hod 

5 lekcia Aplikácia, ako nastaviť napätia nití Dekoratívna misa na chlieb  17.10.2020 12.00-15.00 hod 

6 lekcia Zips so záklopkou. Voľba správnej ihly Vankúšik/ podsedák k stolovaniu 17.10.2020 15.00-.00 hod 

Navštíviť môžete aj našu 7 lekciu patchworkový košík na kurze pre začiatočníkov A1 taktiež so zľavou 20% (24Eur) 
7 lekcia  Úvod do patchworku a chodiaca pätka Patchworkový košík 04.11.2020 17,00-20,00 hod 

 
Víkendová škola šitia pre úplných začiatočníkov A1S november  2020 - 2 Soboty 9,00-18,00 hod  
1 lekcia Prvky stroja, servis, cik-cak, uzlík,tunel Voňavé vrecúško na levandulu 21.11.2020 09.00-12.00 hod 

2 lekcia Cik-cak do kruhu, riasenie, gombíky Ihelníček / dóza na gombíky a iné 21.11. 2020 12.00-15.00 hod 

3 lekcia Gombík. dierka, text, ozdobné stehy Náramok vo farbe oblečenia/merítko 21.11.2020 15.00-18.00 hod 

 
4 lekcia Vlizelíny, overloková pätka a stehy Ozdobné podložky pod taniere 28.11.2020 09.00-12.00 hod 

5 lekcia Aplikácia, ako nastaviť napätia nití Dekoratívna misa na chlieb  28.11.2020 12.00-15.00 hod 

6 lekcia Zips so záklopkou. Voľba správnej ihly Vankúšik/ podsedák k stolovaniu 28.11.2020 15.00-.00 hod 

Navštíviť môžete aj našu 7 lekciu patchworkový košík na kurze pre začiatočníkov A1 taktiež so zľavou 20% (24Eur) 
7 lekcia  Úvod do patchworku a chodiaca pätka Patchworkový košík 04.11.2020 17,00-20,00 hod 

 
TIP 1:  Pokračovací kurz A2 – Šitie podľa Burdy   
TIP 2:  Ako na patchwork AZ1 – patchworkový kurz pre začiatočníkov 
TIP 3:  Kurz AZ2 – obľúbené patchworkové techniky 
TIP 4 : Kurz AZ4 –  tašky  
Tip 5:  Kurz AZ7- vianočné projekty 
TIP 6: Víkendové kurzy šitia a patchworku AZ1S 
TIP 7: Kurzy našich hostí AZ8 (nádherné kabelky, batikovanie rôznymi spôsobmi, maľované tričká, servítkovanie, 
kurzy maľovania...) 
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Cena kurzov: 
Každá trojhodinová lekcia je v cene 30Eur.  
AKCIA: Pri zakúpení všetkých 6  lekcií A1S a úhradou vopred platí akciová cena so zľavou  20% - tj. za Školu šitia A1S 
zaplatíte namiesto 180Eur iba 144 Eur alebo za 1 sobotu 90 Eur. 
Za vymeškané lekcie sa poplatok nevracia. Doplniť si zmeškanú lekciu je  možné v prípade, že je v nasledujúcom kurze voľné 
miesto. 
  
Cena kurzu obsahuje vysvetlenie postupu,  počas kurzu vlastný stôl 75x150cm, kvalitný  šijací stroj Bernina, pomôcky 
na značkovanie, rezanie a žehlenie a nite v bielej a čiernej farbe   
 
V rámci kurzu máte k dispozícii občerstvenie vo forme kávy, čaju či minerálky.  Učebňa je klimatizovaná. 
 
V cene kurzu nie je zahrnutý materiál. Ak sa rozhodnete pre jeho kúpu v patchworkparty, máte ako kurzistka nárok na 10% 
zľavu na nákup látok 
 
Aby sme Vám uľahčili vstup do Vášho nového hobby, na konci kurzu získate zľavový kupón pre nákup šijacej 
techniky u nás v Patchworkparty. Kupón je neprenosný na inú osobu a je časovo obmedzený.  
 
Sme odborná predajňa šijacích strojov od roku 1992. Ako profesionáli vieme, aké znalosti má užívateľ šijacieho stroja 
mať. Program  kurzu je premyslený tak, aby ste sa naučili všetko, s čím sa pri budúcom šití môžete stretnúť:   
rôzne druhy stehov a výber vhodných šijacích pätiek, správne nastavenie stroja a výber ihiel a nití, užívateľský servis 
a olejovanie stroja,  vysvetlenie funkcií stroja a najčastejšie užívateľské chyby osnovania nití, rovné šitie, zapošívanie, 
štepovanie trojitými stehmi, endlovanie a overlock, riasenie či elastické stehy,  a gombíkové dierky, našívanie gombíkov a 
ozdôb, aplikácie, stužovanie, práce s textami a pamäťou stroja, vyšívacie a saténové stehy, práce so zipsami .... 
  
každá lekcia je špecializovaná na získanie iných šijacích vedomostí užívateľa. Výsledkom každej 180-minútovej lekcie 
je hotový produkt.  

 
Kde nás nájdete? 

 
Sme v Bratislave Dúbravke 80 metrov od zastávky autobusov a električiek PRI KRÍŽI. 

 
Prihlásiť sa môžete: 
* emailom na info@patchworkparty.sk  alebo na info@annazimova.com  
* telefonicky na 0903 472782 
* osobne v predajni, kurzovni a quiltovacom centre Patchworkparty, Nejedlého 61, 84102 Bratislava 
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Lekcia 1 - vrecúško 

 
Lekcia 2 - ihelníček 

 
Lekcia 3 – náramok, gombíková dierka a texty 

 
Lekcia 3 – náramok, gombíková dierka a texty 

 
Lekcia 5 – miska a aplikácia 

 
Lekcia 4 - prestieranie 

 
Lekcia 5 – miska  s obrúbením a aplikácia 

 
Lekcia 6 – vankúš či podsedák 
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Lekcia 7 – košík a úvod do patchworku 

 
Lekcia 7 – košík a úvod do patchworku 

 


