workshop

Inhaaakuh!
De zomershow van Dolce & Gabbana
zat vol met gehaakte tops en
vestjes. Cavalli heeft een geweldige
gehaakte jurk in de collectie. En
als zij het zeggen, geloven wij het
meteen: haken = hip. Dus willen we
het als de sodemieter zélf kunnen.
Wie zich aanmeldt
voor de haakworkshop
'Zpagetti aan zee',
gaat een tas maken
van katoenen strengen gemaakt van het
restmateriaal uit de
modeindustrie (zpagetti). Je krijgt uitleg
over het materiaal en gaat daarna aan de
slag. De workshop is inclusief hapjes &
drankjes én op een toffe locatie: strandclub WIJ in Scheveningen. Na afloop krijg
je niet alleen je zelfgehaakte tas mee
naar huis, maar ook een exemplaar van
‘Get Hoooked! - Haken met zpagetti’. De
workshop wordt gegeven door de schrijfster van dit boek.
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De Scheveningse Strandclub WIJ, waar jij straks de
sterren van de hemel gaat haken, is een ideale plek
om te loungen, maar je kunt er ook terecht voor een
goed strandfeest. Meer info: strandclubwij.nl.

Zaterdag 19 en zondag 20 juni om 13.00
uur in strandclub WIJ, Strandweg 1 in
Scheveningen. De workshop duurt
ongeveer drie uur.

Wat kost ’t?
Deze workshop is speciaal voor Viva
samengesteld door Hoooked! en kost
maar € 40. Je krijgt het boek (t.w.v.
€ 12,95), de haakmaterialen, twee
drankjes en lekkere hapjes.

Info & reserveren
Ga naar hoooked.nl en schrijf je in via de
banner. Doe het wel snel, want er is maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Stuur voor meer informatie een mailtje
naar info@hoooked.nl.
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En als iemand dan tegen jou zegt “Leuke tas!”,
zeg jij heel nonchalant: “Ja, mooi hè? Zelf gemaakt!”

PRODUCTIE DÉSIRÉE GROOT FOTO’S STRANDCLUB WIJ & GET HOOOKED!

Waar & wanneer

