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מידעון דצמבר 2020
חברות ועד האגודה משתתפות באבלה ובצערה של חברתנו
טרי מושובסקי
עם פטירתו של בעלה נתן ז"ל .
חברות יקרות,
תערוכות
כפי שפרסמנו בעבר התערוכה השנתית "ב.ד.ד – עם בד ועוד  "....תוצג בתיאטרון ירושלים .טרם ידוע לוח
הזמנים  ,אך אנו מקוות שאתן עובדות ומכינות עבודות לתערוכה.
התערוכה "אלו דברים שעלי אהובים" ,שהוצגה באתר האגודה ,תוצג גם היא ,בארנה בהרצליה ,לכשיפתחו
הגלריות .אנחנו ממשיכות לקבל עבודות.

הרצאות וסדנאות מקוונות
ראשית ,אנו מודות לסינדי ריצרד ולפיליס קולן ולליסה וולטון על ההרצאות שהעבירו לנו ומקוות שנהניתן מהן.
שמחנו גם בהזדמנות זאת להיפגש איתכן ולשמוע אתכן .נמשיך לפעול על מנת להמשיך ולהעביר לכן תכנים,
הרצאות וסדנאות מקוונות ברוח התקופה.

ושוב ,אנו קוראות למורות שלנו להציע לנו הרצאות וסדנאות מקוונות לחברות האגודה .חברתנו
רינה רייך מוכנה לעזור בהכנת הסדנאות וההרצאות לזום .
להלן לוח סדנאות מעודכן לחודשים דצמבר  2020וינואר .2021
המורה

הסדנה/הרצאה

ליסה וולטון סדנהFantastic Fusion ,
חלק א'
חלק ב'
איזבל וייסלר סדנהAutumn Leaves ,
עלי סתו חלק א
חלק ב'
ליסה וולטון סדנהFantastic Fusion ,
חלק ב'
חלק ב'

תאריך

שעה

ימי שלישי
10.00 22.12.2020
10.00 29.12.2020
יום ראשון
10.00-12.15
10.1.2021
16.30-17.15
10.1.2021
יום שלישי
10.00
19.1.2021
10.00
26.1.2021

הרשמה /עלות
.
סדנה זו מלאה
הרשמה במייל לאגודה
עלות  35ש"ח
לאגודה

,

הרשמה במייל
העלות  40ש"ח
סדנה זו מתמלאת במהרה.
נא הזדרזו להירשם.

ההשתתפות בסדנה לפי סדר הגעת המיילים .נא צרפו למייל אישור העברה על התשלום
לסדנאות.
ליסה וולטון – סדנהFantastic Fusion 19.1.21-26.1.21 :
כפי שפרסמנו במידעון הקודם ,הסדנה היא סדנה חדשה שליסה וולטון פתחה רק עתה .הסדנה מלאה בסרטוני
וידאו ,תמונות תקריב ,הוראות ברורות ומפורטות וכל מה שתרצו לדעת על יצירת עבודות ייחודיות באמצעות
השיטה של ליסה וולטון .

הסדנה מיועדת גם למתחילות  .אין צורך בידע מיוחד בתפירה .כל הבדים מודבקים .בסדנה זו ליסה מלמדת
לחתוך בדים ביד חופשית וליצור יצירה ייחודית לכל אחת ואחת
כאמור ,הסדנה בדצמבר  2020כבר מלאה .למי שטרם נרשמה ומעוניינת להצטרף ,עדיין יש מקום בסדנה
בחודש ינואר  .2021הסדנה תתקיים ב  2חלקים בתאריכים  19.1.2021ו  26.1.2021כמצויין בטבלה.
הסדנה בת  3שעות בכל חלק.
בחלק הראשון ליסה תלמד את השיטה שלה ותטיל עליכן מטלה ליצירה  .לשעור יצורף מערך כתוב.
החלק השני הינו סדנה מסכמת וכן תוכלנה לקבל בו תשובות על שאלותיכן ,שאותן תוכלו להציג לליסה במייל
במשך השבוע שבין הסדנאות.
עלות הסדנה  40ש"ח.
ההרשמה עד לתאריך  1.1.2021במייל לאגודה .נא צרפו למייל אישור על התשלום .רשימת המשתתפות
תיקבע לפי סדר התשלום( .כל הקודם זוכה) .הסדנה תיפתח עם מינימום  10נרשמות .
לאור המצב אנו מבקשות שהתשלום יועבר בהעברה בנקאית לחשבון האגודה.

להלן פירוט הכנת עמדת העבודה הציוד והחומרים לסדנה:
משום שהסדנה מועברת בזום יש צורך להכין עמדת עבודה נוחה וקומפקטית על מנת למנוע מצב של "קפיצות"
ממקום למקום תוך כדי הסדנה.
הציוד הדרוש:
 .1לסדנה דרוש מחשב או טבלט עם תוכנת זום  .לא רצוי להשתמש בפלאפון.
 .2משטח חיתוך בגודל של ". 24" X36
 .3גלגלת חיתוך עם להבים חדים  /חדשים.
 .4משטח גיהוץ ומגהץ הצמודים לעמדת העבודה.
 .5נייר אפיה או משטח טפלון לגיהוץ
 .6מספרים חדות לנייר ולבד .
 .7לוח תכנון בגודל " 24"– 36לפחות.
 .8אין צורך במכונת התפירה בסדנה זו .את העבודה במכונה ניתן יהיה להכין לאחר השיעור .
הבדים והחומרים הנדרשים:
כמויות הבדים המוצעות כאן הן לעבודה בגודל של 1מ  1Xמ
 8-10 .1בדים שונים  ,באריגה צפופה כמו באטיקים ,בדים צבועים ,בסה"כ כ  4מ" בדים.
 . 2יש לבחור שילוב של בדים עם דוגמאות גדולות  ,בינוניות וקטנות  .ניתן לשלב גם בדים חלקים .וכן במבחר
צבעים עם ערכי צבע מהכהה אל הבהיר  .אפשר להשתמש בשאריות ,ב  fat quartersוגלי רולס.
.
 .3כ 3מ ' של דבק דו צדדי מהסוגים הבאים. mistyfuse, vliesofix, bondaweb, wonderunder. :
 .4לא להשתמש ב  steam a seamאו  – heat n bondאילו אינם טובים לעבודה מהסוג הזה.

 .5לגבי בד אחורי ומילוי – אין בהן צורך בסדנה .הסבר בנושא יועלה בסדנה לצורך עבודת בית.
הכנות מוקדמות לפני הסדנה:
 .1הכינו מראש  4-6בדים בגודל של " 10עד " 20מודבקים לדבק הדו צדדי.
 .2הכינו את אזור העבודה .
ניתן לפנות לליסה בשאלות והתייעצות לגבי הבדים במייל Lisa@dyedheaven.com

איזבל וייסלר סדנה– עלי סתו 10.1.21 :Autumn Leaves
סדנה כיפית ב  2 -חלקים .שבה תלמדו טכניקת עבודה עם בדי אורגנזה ועם אקדח חימום  .החלק הראשון
מתקיים בבוקר ובו תקבלו הסבר ,הדגמה ורעיונות .אחה"צ תיפגשנה שנית עם איזבל לשאלות ותשובות  ,הצגת
העבודות שהספקתן להכין ושיחה כללית
.
הסדנה מתקיימת בשפה האנגלית .ופתוחה לחברות האגודה אשר שלמו דמי חבר לשנים . 2020-2021
העלות הינה  35ש"ח  .הסדנה תיפתח עם מינימום של  10נרשמות .במידת הצורך ,בהתאם למספר
הנרשמות ,ייפתח מחזור נוסף.

First step is to make the leaves out of nylon organza snippet and then stich them in a
nice form in free embroidery. Then they will be zapped with an embossing tool, as you
want them to look like.
Just wait and see! This is a lot of fun and you will also be able to make a lot of other
…shapes, for example mussels, trees
We will also learn how to make nice stitched strings out of wire or wool and how to
create a nice background for our leaves.
List of supplies:
 Sewing machine with a darning foot
 50 / 50 cm polyester organza in an autumn color
 scraps of polyester organza













if you have some bits of lurex or other shiny 100% polyester Fabric
ca. 30 x 30cm Fabric of felt in matching color and batting
Pins
Scissors for paper and for fabric. 1 small scissors
Machine embroidery thread in machine color and thread for the bottom
A little bit (30 cm) of wool ot thick cotton in green or brown or whatever you
have.
Quilting needle.
1 Cork board, size 20 x 30 cm, at least 1 cm thick or use your Iron board with a
backing sheet
Embroidery hoop about 18cm Ø
1 embossing tool – heat tool ] [ אקדח חימום
A marking pen that works on Polyester organza (Frixion Highlighter for example
works perfect)

.אנו שמחות לברך ולפרסם שוב מידע לגבי תערוכות
.נשמח עם תעדכנו אותנו במידע לגבי תערוכות שאתן משתתפות בהן
.  ברכות לחנה רון ותמר אופיר המציגות בתערוכה הוירטואלית ביוסטון
 בגלריה28.11.2020  ברכות ליוכי דיין שהציגה את תערוכתה "חלק בעולם" עד לתאריך
.ציאורים בקיבוץ אורים

