
Delavnice FRADOR – z Doris Frank-Rajčić 

Si želite imeti nakit kakršnega nima nihče? Nakit, ki bo zaradi svoje izjemnosti prejel veliko 
občudovanj.Vstopite v čudoviti svet ustvarjanja in polepšajte si dneve z izdelavo unikatnega nakita. Bodite 

nekaj posebnega! 

 
 Unikatna broška (2 kosa) 
   KOPER v sredo,  4.4.2018 (17 – 20 ure) 
   LJUBLJANA v soboto, 7.4.2018 (9 – 12 ure)       
Krogec tu, oviješ in obrneš tam, lepa vijugica gor in lepa vijugica dol, 
primeš, stisneš, dodaš perlo tu in perlico tam.... Oooo, kako lepo! 
Spoznajte kako iz žice naredimo celotno broško in to kar na dva 
različna načina. Naredite si modni dodatek po lastnih željah – dve 
čudoviti unikatni broški.      
Cena na osebo: 20,00 €, ves material vključen v ceno. 

 
 
 
 Moji uhani so ... (2 para)  
   KOPER v torek,  10.4.2018 (17 – 20 ure) 
   LJUBLJANA v soboto,  14.4.2018 (9 -12 ure)       
Ste že kdaj pomislili kakšni so lahko vse uhani? Majhni, veliki, viseči, 
neviseči, pisani,...  Spoznajte postopek izdelave kavlja za viseče 
uhane, ki ga lahko celo dekorirate v skladu z visečim delom; izdelavo 
osnovnega povezovalnega spoja za perle; izdelavo dekoracije in 
oblikovanja celotnega uhana. Izdelajte si očarljive unikatne uhane, 
kakršnih nima nihče. Torej, moji uhani so... najlepši!    
Cena na osebo: 20,00 €, ves material vključen v ceno. 

 
 
 Verižica in uhani »Neskončno«  
   KOPER v torek,  17.4.2018 (17 – 20 ure) 
   LJUBLJANA v soboto,  21.4.2018 (9 – 12 ure)     
Čudovito je, ko je naša lepota neskončna. Zato spoznajte kako lahko iz 
aluminijaste žice izdelate posebno privlačne oblike; kako vanje 
vstavite dekorativen kamenček; kako iz trakca in vrvice izdelate lepo 
verižico ter kako prozoren stekleni kamenček obarvate v prelivajoče 
barve z reliefno strukturo. In prav ta kamenček bo še dodatno 
izžareval unikatnost vašega izjemno lepega nakita.      
Cena na osebo: 28,00 €, ves material vključen v ceno. 

 
 
 
 
 Dvobarvna zapestnica in uhani  
   KOPER v torek,  24.4.2018 (17 – 20 ure) 
   LJUBLJANA v soboto,  28.4.2018 (9 – 12 ure)       
Zagotovo ste se že znašli v situaciji, ko se niste mogli odločiti katero 
barvo bi izbrali. In kaj sedaj? Rešitev je preprosta. Izberite kar obe in 
naučite se tehnike izdelave čudovitega kompleta nakita (zapestnica in 
uhani). Ker je vzorec enak na obe strani, je vseeno kako nakit 
obrnete. Tudi velikost vzorca lahko spremenite. Obročke kot tudi 
zaključek za zapenjanje si boste izdelali sami iz aluminijaste žice, saj je 
ta idealna za izdelavo nakita.           
Cena na osebo:  21,00 €, ves material vključen v ceno.  
   


