
                                             

Szövős nyári tábor 

2021.06.28 – 2021.07.02 

A Szövős nyári tábor azoknak szól igazán, akik szeretnék kipróbálni a szövés egyik legalapvetőbb technikáját és 

a „semmiből” -egyszerű fonalakból - létrehozni egy használati tárgyat. A program kicsiket és nagyokat egyaránt 

szívesen lát, korosztály béli megkötés nincs!  
A tábor zárásaként péntek délután kiállítást tartunk, ahol ismertetjük a nagyérdeművel heti élményeinket és 

kötetlenül beszélgetünk.  
Program: A szalagszövési technika elsajátítása, a benne rejlő lehetőségek kiaknázása. A tábor végeredménye 

képpen két tárgy készül el. Egy szalagokból összefont/varrott/csomózott kosár, melynek méretét és formáját a 

résztvevők saját maguk tervezik meg. Valamint egy közös szalagkép, melyet közösen tervezünk meg és a 

résztvevőkkel és együttesen készítünk el, akár egy vagy több darabból. 

 
Programleírás 

Dátum Időbeosztás Tematika 

2021.06.28. 

Délelőtt Bemutatkozás, szalagszövés bemutatása és a heti program ismertetése. 
Próbaszövet elkezdése.  

Délután 
Ismerkedés a technikával különböző fonalak és anyagok 
felhasználásával. A kivitelezendő tárgyakról (szalag-kosár, közös 
szalagkép) való beszélgetés, tervezés. 

2021.06.28. 
Délelőtt Kosár megtervezése, skiccek készítése, szükséges szalagok 

megtervezése.  

Délután Anyaggyűjtés, kísérletezés a tárgyakhoz. 

2021.06.30. 
Délelőtt Végleges szalag szövésének elkezdése. 

Délután Szövés. 

2021.07.01. 

Délelőtt Szövés befejezése, kosár összeállítás. 

Délután Szövés befejezése, kosár összeállítása. Közös munka kivitelezésének 

elkezdése. 

2021.07.02. 
Délelőtt Közös munka kivitelezésének befejezése. 

Délután Táborzárás, kiállítás és kötetlen beszélgetés, hétértékelés.  

 
A program vezetője: Szabó Anikó textilművész 
Eszközök, anyagok: Ollók, szövőkeretek – sima ablakkeret, tű, cérna, kapcsok, gyapjúfilc, rongyok, papír, 

rajzeszközök, szalagszövő keretek. Egy varrógép – oktató biztosítani tudja sajátját. 
Étkeztetés: ebéd, uzsonna biztosítva 
Létszám: minimum 5fő, maximum 12 fő több jelentkező esetén, egy új időpont meghirdetése várható 
Ajánlott korosztály: 10 év felett, családi vagy baráti közös alkotásra/programra is van lehetőség 
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő u. 51 (a katolikus templom mögötti régi iskolaépület) 
Részvételi díj: 50.000 HUF/fő.  
Fizetés módja átutalással: Symposion Alapítvány, számlaszám: 10402283-22801610-00000000 
Jelentkezés: Szabó Anikó (Tel.: 06 20 9207408; e-mail: mestermuhelypalyazat@gmail.com 

 
A jelentkezéseket az e-mail-ben történő visszaigazolásunk után, 10.000 forintos előleg átutalásával tudjuk 

véglegesíteni. Amennyiben bármilyen okból lemondásra kerül a jelentkezés, a tábort megelőző két hétben már 

nem áll módunkban a foglalási díj visszafizetése. 
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