Cool julepynt
Forlag:

Forlaget LOOKmyBOOK

Udgivet:

24. november 2011

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Tina Dalbøge

Kategori:

Historie og samfund

ISBN:

9788799264643

Cool julepynt.pdf
Cool julepynt.epub

I e-bogen Cool julepynt får du vejledninger og udførlige step-by-step billeder, så du kan se hvor let og ligetil
det er, at lave cool julepynt. E-bogen er en del af en LAV SELV-serie udgivet af Tina Dalbøge, idékvinden
bag bogen Førstehjælp til fantasien. Udover vejledningerne kan du også se eksempler på hvordan du kan pynte
med isbjørnene, Rudolférne, julemændene og ikke mindst snemændene og pingvinerne (hver i to udgaver).
Alle figurerne er lavet af vatrondeller, kartoffelmel, lim eller tapetklister, rødbedesaft og to dråber sovsekulør.
Der er mulighed for at lave idéerne i en økologisk udgave. Bogen er på 42 sider. Idéerne egner sig både til
børn og voksne. Flere steder i bogen er der tips som kan gøre det lettere at lave idéerne med mindre børn.
Idéerne kan laves hjemme, i skolen, SFOén, klubben og i institutionerne.
Du kan fx lave 5 isbjørne for omkring en krone. En sød værtindegaveidé.
Besøg Rosengårdcentret - Danmarks næststørste shoppingcenter centralt placering på Fyn. Vi fører et skønt
og anderledes udvalg af julepynt fra bl. Dansk designbutik - stort udvalg indenfor kunst og design. a. Tine K
home er en av de mest populære merkene på Bolina igjennom alle år. Køb julepynt her. Vi har de køligste
julegaveridéer der passer gammel som ung. Vi har et bredt utvalg av sengepledd, lykter, pledd, puter,
putetrekk, julepynt, utemøbler, kurver, lys, kubbelys fra Tine K home. Blog med indretning med et personligt
præg og med elementer som man ikke bare kan købe sig til - se hvordan vi indretter vores hjem Cool Skull
Spinner Fidget Stress and Anxiety Relief EDC Toy Kjøp morsomme, annerledes og innovative julegaver på
CoolStuff. Køb anderledes, innovative og sjove julegaver på CoolStuff. Hurtig levering og billig fragt af
julegaverne. Køb anderledes, innovative og sjove julegaver på CoolStuff. Vi forhandler bla Anne Black,
Liebe, By Wirth, Casalinga, Areaware, Helbak, Louise Kragh, Umemi. Fristende shopping for med over 150
butikker og gratis parkering. Fremtidens Guldsmedebranche - Er guldsmedene ved at flyve væk. Køb

julepynt her. Her finder du DKs bedste udvalg af af nordisk design. Dansk designbutik - stort udvalg
indenfor kunst og design. Backe i Grensen er en eksklusiv minikjede med personlig service og et håndplukket
utvalg fra de beste leverandørene, vi er spesialister på bryllupslister. Fristende shopping for med over 150
butikker og gratis parkering.

