
Kom og lav de skønherligste kort 

 

Indhold 

På kurset bliver du introduceret til forskellige teknikker, så du kan lave de flotteste kort. Vi har et væld af 

forskellige materialer og pynt til at gøre dit kort personligt. Vil du gerne kunne kreere de fineste kort, så 

kom og få ny inspiration tag gerne en veninde med, så der rigtig kan krea-hygges. 

                            

Workshop kort 1 

I denne workshop vil du lære en teknik med barberskum og tuschfarver, som skaber den flotteste 

marmorerings effekt på akvarelpapir. Du skal udforske, hvad du kan bruge stencils til. Vi bruger tapetbøger 

og diverse karton til udstansning af udvalgte figurer og tekster i forskellige typer papir og mosgummi. 

 

Tidspunkter for workshop kort 1 

Lørdag d. 1. oktober: 9.00 – 12.00 

Søndag d. 2 oktober: 9.00-12.00 

 

Pris for workshop kort 1 

150 kr. Inklusiv 3 kort og  10 stk. akvarelpapir A5-ark til barberskumstryk. 



Workshop Kort 2 

I denne workshop skal du udforske, hvad du kan bruge stencils til, når vi leger med farve og 

modeleringspasta. Vi skal lege med armeringstape og farve. For at gøre dit kort personligt bruger vi 

udstansning af udvalgte figurer og tekster i forskellige typer papir og mosgummi. 

 

Tidspunkter for workshop Kort 2 

Lørdag d. 1. oktober: 13-15.30 

Søndag d. 2 oktober: 13-15.30 

 

 

Pris for workshop kort 2 

125 Kr. I prisen indgår 6 kort inkl. alle materialer hertil. 

Der vil være mulighed for tilkøb af materialer, hvis du ønsker at købe lidt med hjem og fortsætte kort 

eventyret. 

 

Betalingsmetoder 

Dankort, Mobilepay og kontanter 

 

Underviser 

Jeg hedder Malene, og jeg arbejder på GammelbroKrea og elsker at lave kort og prøver hele tiden at finde 

nye ideer til spændende kreative personlige kort. Der er da ikke noget bedre end at komme med et flot kort 

som skaber lykke, hvor det kommer hen, og det har skabt lykke for den som har lavet kortet     . 

Håber du kommer og vil dele glæden for kort og kreativiteten.  

Vi ses på GammelbroKrea  

Malene Enevoldsen 


