סדנאות תכשיטי סברובסקי – קורס בסיסי

האם חלמת לעצב תכשיטים בעצמך? קורס התכשיטנות הבסיסי של חברת ילון ,נציגת סברובסקי
בישראל ,כולל  6שיעורים תיאורטיים ומעשיים המתקיימים באווירה אינטימית ותומכת פעם בשבוע.
במפגשים אלה נלמד את יסודות התכשיטנות ,נערוך היכרות עם עולם הקריסטלים של סברובסקי
ותחום תכשיטי האופנה ונתנסה בטכניקות וכלי עבודה מגוונים.

מערך הקורס:
מפגש  – 1בחלק הראשון של השיעור נקרין מצגת היכרות עם חברת סברובסקי ופעילותה,
כולל סקירת האלמנטים של סברובסקי ,מעצבים המשלבים את סברובסקי בעבודתם וטרנדים
ומגמות בעולם התכשיטנות והאקססוריז .בחלקו השני של השיעור נכין צמיד מחרוזים צ'כיים
הקרויים סופרדו ,ניתן לשלב עם אבני סברובסקי לפי בחירה.

מפגש  – 2בשיעור זה נמשיך להעמיק את הידע והניסיון באמנות החריזה .נלמד את טכניקת
החריזה העדינה של הפיוטה ונכין באמצעותה שרשרת מחרוזים יפניים בשילוב תליון סברובסקי.
השיעור כולל מצגת על אמנות החריזה.

מפגש  – 3בשיעור זה נלמד על שיטת החריזה של הצלבות ונעצב צמיד הכולל פנינים ואבני
סברובסקי .ניתן לבחור באחד מתוך  3סוגי צמידים להכנה.

מפגש  – 4הכנת תכשיטים אינה מסתכמת בחרוזים וחוטים ובשיעור זה נתמקד בטכניקת ליפופי
מתכת ,שהפכה פופולארית בשנים האחרונות וממנה אפשר להכין מגוון תכשיטים ייחודיים.
בחלק המעשי של השיעור נלמד להכין טבעות בשילוב אבן סברובסקי.

מפגש  – 5טכניקת הסוטז' היא טכניקה ייחודית של תפירה והדבקה המשלבת אבני שיבוץ,
חרוזים וחוטי סוטז' צבעוניים .בשיעור זה נלמד להכין תליון בשילוב פנינים ,אבן סברובסקי
יוקרתית ותליוני טיפה.

מפגש  – 6טכניקה נוספת שכובשת את עולם תכשיטי האופנה היא קשירות וליפופים עם חוטי
שעווה ,חוטי מקרמה וחוטי עור .בשיעור זה נלמד לשבץ אבני סברובסקי בצמיד שטראסים,
סביבו נקשור חוטי עור צבעוניים ונקבל צמיד מרהיב וטרנדי.

כללי:
בכל מפגש מתוך ששת המפגשים ניצור תכשיט ייחודי ובמהלך הקורס המשתתפים יקבלו את
הידע והמיומנות ליצירת תכשיטים שונים בעתיד .הקורס מתקיים בקבוצות קטנות באווירה
אינטימית ותומכת .בתום הסדנא תוענק תעודה מטעם ילון ,נציגת חברת סברובסקי בישראל.
עלות הקורס כוללת את כל החומרים הנדרשים להכנת התכשיטים וערכת כלי עבודה בסיסית.
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