Planlagte Aktiviteter i 2022
Lørdag d. 5. februar

Workshop med Karen Trend Nissen

Lørdag d. 19. og søndag d. 20. Februar

Knipleweekend og udsalg ved Karelly i Allingåbro.

Lørdag d. 12. marts

Workshop med Karen Trend Nissen.

Lørdag d. 9. og søndag d. 10. april

Kreativ Messe i Års.

Fredag - lørdag – søndag d. 3-4-5 Juni

Kniplemesse i Tønder.

Tirsdag d. 31. Maj, onsdag d. 1. juni og torsdag d. 2. juni er butikken lukket på grund af Tøndermessen.
Lørdag d. 27. august.

Årets Knipledag.

Lørdag d. 24. og søndag d. 25. september Kreativ messe i Års.
Lørdag d. 8. oktober

Workshop med Karen Trend Nissen

Lørdag d. 15. og søndag d. 16. oktober.

Knipleweekend og udsalg ved Karelly i Allingåbro.

Lørdag d. 29. og søndag d. 30. oktober.

Kniplemesse i Haslev/Slagelse.

Lørdag d. 12. november.

Workshop med Karen Trend Nissen

Se næste side vedrørende kniple-weekends:

Tlf. 76 26 70 60

www.karelly.dk

knipling@karelly.dk

Hovedgaden 9 – 8961 - Allingåbro

Lørdag d. 19. og d. 20. februar og lørdag d. 15. og søndag d. 16. oktober
holder vi en hyggelig kniple weekend med kæmpe udsalg.
Kom og få en hyggelig weekend hvor vi knipler, snakker og finder inspiration i nogle af mine mange
bøger.
Vi arbejder med det vi hver især har lyst til og hjælper hinanden. Nybegynder som øvede.
Der vil være åbent fra kl. 10. 00 - 16.00. om lørdagen og kl. 9.00 – 15.00 om søndagen
Hvis der er nogen der gerne vil overnatte, kan det også lade sig gøre.
Tilmelding nødvendig for at deltage i knipledagen og eventuelt overnatning.
Mulighed for at købe forplejning.
Priserne:
Uden forplejning

25 kr.

Med forplejning - Morgenmad - 2 frokost - aftensmad

185 kr.

Overnatning i delt dobbeltværelse

150 kr.

Overnatning i enkeltværelse

250 kr.

Sengelinned og håndklæder

60 kr.

Der vil samme weekend være kæmpe udsalg med alt muligt til knipling.
Der vil være op til 70 % rabat på udvalgte varer.
Der vil være tidsskrifter. Danske og udenlandske. Bøger, danske og udenlandske,
tråd, mønstre, kniplebrædder, tilbehør m.m.
Fri adgang og Fri kaffe og the hele dagen.
Har du spørgsmål eller vil du tilmelde dig, kan du gøre det til nedenstående.
Der vil blive taget hensyn til covid 19 restriktioner.

Tlf. 76 26 70 60

www.karelly.dk

knipling@karelly.dk

Hovedgaden 9 – 8961 - Allingåbro

