
La Reina Design 

De rode draad is Textiel! 

 
Kostuumontwerp en uitvoering, eigentijdse naailes en 
workshops in allerlei textiele werkvormen. 
 
Reina’s Naaicafé is een onderdeel van La Reina Design, 
gevestigd in het Robson pand aan de Blekerstraat 165. In het 
ruime atelier (120 m2) worden verschillende workshops 
gegeven op het gebied van textiel en mode.  
 
Deze zomer creëren we een mooi zomers aanbod van vilten, 
creatief naaien, patroontekenen, sashiko boro en hip 
hergebruik. 
 
Voor wie:  kinderen, jongeren, volwassen 
Wanneer:  zie onderstaande schema, maar kijk voor  
   mogelijke wijzigingen altijd even op de site  
   van La Reina Design voor het complete  
   zomeraanbod 
Waar:   Robson gebouw, Blekerstraat 165, Enschede 
Meer info:  www.lareinadesign.com  

 

  

 

 

Datum, tijd en kosten 
 

Doelgroep Workshop docent 

20 juli  
10.00-13.00 uur   
€ 25,00 

Volwassenen Naaicafé Special  
ontwerp en maak  je 
eigen zomer T-shirt 

Reina de Vries 

20 juli  
14.00-17.00 uur   
€ 35,00 incl. materiaal 

Volwassenen Nunovilten wol op zijde, 
vilt een fijne zomershawl 

Reina de Vries 

21 juli  
13.30-16.30 uur   
€ 25,00 incl. materiaal 

Volwassenen Hip-hergebruik, hoe maak 
je van je oude kleding 
weer iets nieuws? 

Reina de Vries 

27 juli   
10.00-13.00 uur   
€ 25,00 incl. materiaal 

Volwassenen Naaicafé Special  
Sashiko Boro je kleding 
verstellen in stijl! 

Reina de Vries 

27 juli  
14.00-16.00 uur   

€ 15,00 incl. materiaal 

Kinderen 8-10 jaar boekomslag maken en 
versieren 

Reina de Vries 

http://www.lareinadesign.com/


28 juli  
14.00-16.00 uur  
€ 15,00  
zelf T-shirt meenemen 
! 

Kinderen 9-13 jaar T-shirt bedrukken met 
zelfgemaakte stempels en 
textielverf 

Reina de Vries 

17 augustus  
10.00-13.00 uur  
€ 25,00 incl. materiaal 

Volwassenen Naaicafé Special  
Sashiko Boro je kleding 
verstellen in stijl! 

Reina de Vries 

17 augustus  
14.00-16.00 uur  

€ 15,00 incl. materiaal 

Kinderen 8-12 jaar Maak je eigen zomerrok Reina de Vries 

18 augustus  
10.00-13.00 uur  
€ 25,00 incl. materiaal 

Volwassenen Wandkleed maken met 
verschillende materialen 
en technieken, applicatie, 
punchen, borduren 

Reina de Vries 

24 augustus  
10.00-13.00 uur  
€ 25,00 euro 

Volwassenen Naaicafé Special een 
patroon veranderen, hoe 
doe je dat? Vandaag: de 
Rok! 

Reina de Vries 

24 augustus  
14.00-16.00 uur  
€ 15,00 

Kinderen 8-12 jaar Maak je eigen tas en etui 
voor het nieuwe 
schooljaar! 

Reina de Vries 

 

 

 


