
Drejupplevelse, en dag i lerans tecken. 
 

Upplev en trevlig dag tillsammans med vänner, företaget eller en heldag för bara just 

dig. Ge bort en upplevelse till någon speciell. 

Kurstillfällen enligt överenskommelse under lågsäsong. 

 

Kanske har du / någon av er drejat någon gång och gärna skulle vilja prova igen. Eller så 

har du alltid önskat att få sitta vid drejskivan och dreja. 

En grupp på max 6 personer får plats i min verkstad. Jag har 2 drejskivor.  

Två får dreja, två får kavla och två får ringla, exempelvis. Ni byts av så att alla får prova 

på de olika teknikerna. 

Starttid på dagen, eftermiddagen eller kvällen enligt överenskommelse. Vi slutar när vi 

känner oss klara. 

Det du blir nöjd med väger vi innan du går hem, och du väljer även vilken glasyr du vill 

ha på dina alster. Sedan skröjbränner och glasyrbränner jag dom till dig. Du hämtar 

dina saker när dom är klara eller så skickar jag dom på posten, frakt tillkommer. 

Betalning  

Det går bra att betala med kort eller swish. Du betalar innan du går hem. 

Kom i oömma kläder så du kan jobba fritt.  

Priser  

6 personer   750 kr / pers 

5 personer   900 kr / pers 

4 personer 1125 kr / pers 

3 personer 1500 kr / pers 

2 personer 2250 kr / pers 

1 person    4500 kr / pers 

Lera 350 kr / kg för det du vill ha bränt och glaserat.  

(Lerspill och sånt du inte vill spara kostar inget, så det är bara att testa sig fram) 

 

Verkstadslunch eller middag. Meddela eventuella allergier 

Matpaj & sallad 120 kr / pers 

Soppa med bröd 120 kr / pers 

Fika 

Kaffe / te & paj med vaniljsås 75 kr / pers 

Kaffe / te & mjuk kaka 50 kr / pers 

Vill du ha egen matsäck med dig går det utmärkt. Mikro finns. Inget kylskåp. 

 

Välkommen hälsar Anette 
 

Anette Baggieri,  Tallås Hantverk Krukmakeri, Tel: 0733 62 75 23  

Adress: Etelhem Hageby 814, 623 74 Stånga  

E-post: anette@tallashantverk.se / Hemsida: www.tallashantverk.se 

 

mailto:anette@tallashantverk.se
http://www.tallashantverk.se/

