TALLERS EN LÍNIA 2020-2021

COSTURA.
TOTE BAG A MIDA!
Presentació
Vols aprendre a fer la teva pròpia bossa de roba? I no
només això, vols guanyar autonomia per crear els teus
projectes tèxtils? Et proposem un curs en línia d’iniciació al món de la costura. Dissenyaràs i crearàs una
bossa de roba a mida i segons les teves necessitats. Mitjançant aquest projecte aprendràs nocions bàsiques de
patronatge i confecció que et permetran tirar endavant
els teus propis projectes de costura.
Professora
A càrrec d’Irene Bosc, formada en patronatge industrial, patronatge a mida i per a l’espectacle. Treballa en la
seva pròpia marca, “irenebosc”, dedicada a l’elaboració
de vestuari i creació de peces de vestir i complements.
Descobreix la seva feina al seu Instagram: @irenebosc.
Què inclou el curs?
Vuit vídeos explicatius, un per a cada setmana de formació. Se seguirà aquest programa de treball:

També tindràs assessorament i acompanyament
telemàtic per resoldre dubtes a través de la mateixa
plataforma i una trobada presencial de cloenda, per
conèixer-nos i presumir de bossa!
Com farem les classes?
Cada setmana obtindràs un vídeo amb els continguts a
treballar a casa a través de l’aula virtual Google Classroom. Cada vídeo serà una petita dosi del procés, que
podràs realitzar a casa teva, al teu ritme i amb els teus
horaris.
Cada sessió contempla unes dues hores de treball a casa.
Requisits i materials necessaris
No que tinguis coneixements previs de costura, tot i
que si els tens, t’ajudaran a ser més àgil.
Necessitaràs eines i materials bàsics per a la confecció.
El més important és una màquina
de cosir, tot i que no cal que la sàpigues utilitzar.

1. Materials i eines que necessitarem.
2. Patronatge. Fem el patró base de la bossa.
3. Transformem del patró al gust de cadascú.
4. Tall.
5. Màquines i costures. Exercici d’iniciació a la costura.
6. Confecció I. Preparació. Preparem tots els elements.
7. Confecció II. Muntatge. Unim les peces.
8. Acabats.

Formació en línia
Durada: de l’1 de febrer al 26 de març de 2021
Preu: 30 €
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