
KORTTIKURSSI pe 13.1 la ja su 14 -15.1.2023 
pe klo 16 -21 la ja su klo 10 -16 

 
Kurssin hinta: pe, la ja su yht. 20e. Tarjolla myös aamupala ja päiväkahvi. Niiden hinta yht. 5e/päivä. 
  

Tarvikeluettelo 

 

-  Pienet paperisakset. Voit ottaa myös isommat sakset 

mukaan, joilla saa leikata paperia. 
- Kartonkeja eri värejä 
- Kaikenlainen poistokartonki käy esim. hiutalepaketin 

kartonki tms. jossa on vaalea sisäpinta 
- Kopiopaperia, eri värejä, myös valkoista 80g tai 120 

g 
- Leimasimia 
- Värikyniä, vesivärit tai jos on erikoiskyniä tuo 

mukanasi. Katsotaan voidaanko niitä hyödyntää. 
-  Lävistimiä 

- Paperileikkuri 
- Ääriviivatarroja 
- Aikakauslehdistä tai lahjapapereista kuvia, joita 

voisit kuvitella käyttäväsi kortissa. Ota vain erilaisia 
mukaan katsotaan saadaanko niistä jotain tehtyä. 

- Tapettia, pienemmätkin palat riittää 
- Lyijykynä 
- Liimaa, joko puikkoliima tai jokin nopeasti kuivuva 

(ei Eri Keeper tai muu puuliima) mieluummin sitten 
askarteluliima. Sitä voidaan katsoa pe niin päästään 

lauantaina täyteen työn touhuun. 
- Viivoitin 
- Kaksipuoleista teippiä 3mm, 6 mm ja myös 5 cm tai 

leveämpää 
- Servettejä, jossa on kaunis kuvio. Ei välttämätön.  

- Kohotarraa 
- Skalppi, askarteluveitsi tai pieni mattoveitsi (terävä) 
- Pinsetit 

- Kimalletta, paljetteja tms. 
- Nappeja (vanhoja) 

- Sivuleikkurit, jos sinulla on kantanappeja 
- Nauhoja, voi olla jo kertaalleen käytettyjä, mutta sileitä 
- Vanhoja kortteja  

- Tabletti tai muovia, joka pysyy paikallaan, pöydän suojaamista varten. 
- Stanssauskone ja siihen stansseja ( jos sattuu kotoa löytymään) 

 
Tässä teille tarvikeluettelo, mitä kenties saattaisit tarvita kun tulet kurssilleni. Tule ensin pe iltana kurssille, 
ja hankit sitten vasta la omia välineitä Terhiltä, kun ensin tiedät mitä ajattelit tehdä. Työkalut ja materiaali 

mitä kotoa löytyy, on jo pe hyvä olla mukana. Minä tuon myös materiaaleja mukanani. Kuvien yms. ei 
tarvitse olla juuri ostettuja, vaan ne voivat olla esim. pakettien kääreinä olleita, kunhan ne vain ovat siistejä. 

Myös aikakauslehtien kuvat käyvät, jos pidät niistä. Katsotaan sitten onko se korttiin sopiva. Kehitellään 
mitä tehdään niistä.  
Tarvikkeissa voi olla sellaisia tuotteita joista ette edes tiedä minkälaisia ne on. Ei hätää. Selvitellään asiaa 

perjantaina. 
 

 



Ottakaa kaikenlaista sellaista mukaan, mitä kuvittelette voivanne hyödyntää kurssilla. Ideoidaan niistä 
yhdessä. 

 
Jos on jotain kysyttävää, soittakaa vaan tai meilatkaa..  

 
 
Olet tervetullut kurssille. Pidetään hauska ja antoisa kortteilu - viikonloppu 

 

terv. Anneli 

040-8476379  
anneli.venesjarvi(at)gmail.com     Tarkista sp -osoitteeni omalta koneeltasi. Muuttunut v. -21 
 

PS. Tässä kirjeessä olevan kukkakuvionkin voi hyödyntää kortissa. Jos haluat sen hyödyntää, ota tämä kirje 
mukaasi kurssille.   

 


