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Üdvözöllek a Csipetkék Varrósuli érdeklődői között! 

Drávainé Németh Eszter vagyok, a Csipetkék Élményműhely 

megálmodója és tulajdonosa. Három éve oktatom a varróiskola 

tanulóit az otthoni gépivarrás alapjaira, trükkjeire. Büszke vagyok 

arra, hogy tanulóink kortól és képzettségtől függetlenül milyen 

szép, mutatós és hasznos darabokat készítenek el a tanfolyam 

végére. 

Ha szeretnél egy jókedvű, jó hangulatú, minimum 4, maximum 6 fős csoport tagjaként 

új ismeretekre szert tenni, kikapcsolódni és megtanulni, hogyan készíthetsz tartalmas, 

környezetbarát használati tárgyakat, nálunk van a helyed! 

Szeretettel várom jelentkezésedet a csipetkek@csipetkek.hu e-mail címen! 

Üdvözlettel: 

Drávainé Németh Eszter 
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GYAKORI KÉRDÉSEK - CSIPETKÉK VARRÓSULI TANFOLYAMOK 

A tanfolyamot hobbi elfoglaltságként hirdetjük meg, nem OKJ-s vagy akkreditált 

képzésben indítjuk. A kezdő tanfolyamra azok jelentkezését várjuk, akik eddig még 

nem ültek varrógép elé vagy még a tanulás, a gyakorlás elején járnak. 

Nekem kell hoznom a varrógépet? 

Igen, lehetőség szerint jobb, ha a saját varrógépeden dolgozol, és annak kezelését 

tanulod meg. Minden varrógép egy picit más, a speciális beállítások is eltérők 

lehetnek. A varrógép szervizelésére viszont sajnos nincs lehetőségünk és időnk a 

tanfolyam alatt, ezért kérjük hozzánk csak üzemképesen hozd el! 

Ha nincs varrógépem, tudtok biztosítani egy gépet számomra? 

Igen, előzetes egyeztetés alapján, limitált számban tudunk varrógépet biztosítani a 

tanfolyam ideje alatt. 

Mit fogok megtanulni a varrógép kezeléséről, működéséről? 

A tanfolyamon megismerkedünk többek között:  

- a varrógép helyes kezelésével, beállításaival, a befűzéssel, orsózással, 

ergonómiával, 

- az alap varrásokkal, és hogy mihez használjuk azokat, 

- a nadrág felvarrással, ágynemű készítéssel, az öltésfajtákkal, 

- néhány talppal, kiegészítőkkel, és nagyon hasznos varróeszközzel, és ezek 

helyes használatával, 

- néhány nagyon fontos praktikával, ami felgyorsítja, és megkönnyíti az alkotás 

folyamatát, 
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- az applikálás folyamatával, a zipp bevarrással, gombfelvarrással, és 

gomblyukazással, ferdepánt készítéssel, és felvarrási módjaival, a ráncolással 

stb., 

- a helyes szabási technikával, 

- az anyagfajtákkal, a szövött, és a rugalmas anyagok közti különbségekkel. 

Mit készítünk el a tanfolyam ideje alatt? 

Családias környezetben, egyéni tempóban készítheted el életed első munkadarabjait: 

tolltartót, egy ferde pántos, applikált zsebes gombos, gomblyukas köténykét, és 

rugalmas anyagból egy buborékzsebes kisnadrágot, illetve bélelt paszpólos 

babatakaró és zipzáras, elvágott elejű, hátú bélelt hálózsákot. 

Felhívjuk tisztelt jelentkezőink figyelmét, hogy az elkészítendő munkadarabok a 

tanfolyam hallgatói összetételének és a csoport igényeinek függvényében 

változhatnak! 

Hová tudok továbblépni a tanfolyam elvégzése után? 

A haladó tanfolyamunk első sorban a nálunk már kezdő tanfolyamon részt vett 

hölgyeknek szól, de egyedi elbírálás alapján még a Csipetkék Varrósuliban előzőleg 

nem járt hölgy is részt vehet rajta. 

Mit vigyek magammal a tanfolyamra? 

Amit szükséges hozni magaddal: ha már van rá lehetőség, a saját üzemképes géped, 

az első órára egy fél méter használt világos, akár lyukas lepedővásznat, abroszt. A 

szabász eszközöket: szabászollót, kisollót, gombostűt és varrócérnát, géptűt. A 

köténykéhez szükséges lesz kb. 90 cm pamutvászon, amit az üzletünkben is 

megvásárolhatsz. 
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Ki tartja a tanfolyamot? 

Drávainé Németh Eszter, a Csipetkék Élményműhely és üzlet vezetője, ruha 

modellszerkesztő, és lakberendező. 

Mennyi az alaptanfolyam ára? 

Az alaptanfolyam ára összesen 37.000.- forint (5 alkalom, 2 óra 40 perces 

időtartamban - 12 óra). 

Hogyan iratkozhatok be? 

Beiratkozási és befizetési határidő: személyesen az üzletben vagy e-mailben a 

tanfolyami díj megfizetése mellett (átutalással vagy készpénzben) a tanfolyamot 

megelőző hét utolsó munkanapjáig. 

Hova utalhatom a tanfolyami díjat? 

Számlatulajdonos: Drávainé Németh Eszter egyéni vállalkozó 

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt. 

Bankszámlaszám: 10701214-69083462-51100005) 

A közleményrovatba a jelentkező nevét kell beírni. 

Mi a beiratkozási határidő? 

A tanfolyam kezdőnapját megelőző hét utolsó munkanapja. 

Hol tudok kapcsolatba lépni veletek? 

Cím: Csipetkék, 7624 Pécs, Hungária utca 47 

Telefonszám: +36 30 847 2768 

E-mail cím: csipetkek@csipetkek.hu 

Várunk sok szeretettel, gyere el hozzánk, alkoss velünk! 


