Til dig der gerne vil sy og tilrette din egen
brude-, konfirmations-, galla- eller festkjole
På Tekstilværkstedet er vi gerne behjælpelige med at guide
dig i at sy og tilrette dit festskrud. Der er dog nogle ting, du
skal være opmærksom på inden, du begiver dig ud i det store
arbejde, der er forbundet med at fremstille din flotte
festkjole.
Vores erfaring er, at det at sy en kjole til en særlig begivenhed, er forbundet med mange følelser og forventninger - både
til den kommende begivenhed og til kjolens udformning.

Det er derfor vigtigt:
❖ At du kommer i god tid, så tidshorisonten er lang. Ofte tager selvgjorte
projekter længere tid, end man lige regner med.
❖ At du har tilpasset dine forventninger til din erfaring med at sy og tilrette. Festkjoler er ikke for begyndere og er ofte udformet i tekstiler, der er
svære at arbejde i.
❖ At du har et mønster, der passer dig, og at du har stof og tilbehør parat.
Hvis du har kjolen i forvejen, men ønsker små tilretninger, er det også
en mulighed. Større ændringer kan du ikke regne med, at vi har mulighed for at hjælpe dig med.
❖ At du er opmærksom på, at ansvaret for kjole og materialer ligger hos
dig som bruger. Vi kan råde og guide dig, men vi påtager os ikke
ansvaret for, at din kjole lever op til dine forventninger.
❖ At du ved, at vi stiller os til rådighed for dig såvel som de øvrige brugere
af værkstedet. Vi hjælper selvfølgelig det vi kan, men du kan ikke
forvente fuld opmærksomhed fra de ansatte eller én bestemt ansat på
værkstedet. Det kommer an på hvem og hvor mange ansatte, der er på
arbejde, og hvor mange brugere, der benytter værkstedet på det givne
tidspunkt.
Rigtig god arbejdslyst. Vi glæder os til at se dig!
Mange hilsner
Personalet på Tekstilværkstedet

