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Farverigt julepynt Tina Dalb\u00f8ge Hent PDF Bag e-bøgerne i denne LAV SELV-serie står idékvinden Tina
Dalbøge, som tidligere har udgivet bogen Førstehjælp til fantasien. I e-bog Farverigt julepynt er der gang i
julefesten, og det er både når vi snakker former og ikke mindst farver. Alle bogens idéer er lavet ud af helt

almindelige grydesvampe, og det er blevet til julepynt i fine pastelfarver og kraftige pangfarver. Julepynten er
dekoreret med helt almindelige ting du har derhjemme og med en lille smule glimmer, glimmerlim og andre
spøjse sager. Har du nogle grydesvampe og noget helt almindeligt hvidt lim er du godt i gang… Hvis du

mangler lidt glimmer kan du bruge de andre forslag eller komme det på senere. Der er udførlige vejledninger
og step-by-step billeder til alle idéerne i bogen. Du kan fint bruge inspirationen til krea-hygge derhjemme og
det er også helt oplagt at bruge idéerne i børnehaver, SFOér, klubber, skoler, til spejder og mange andre steder
hvor der er behov for nye idéer. At materialerne ikke koster alverden gør, at man kan tillade sig at ”give den

lidt gas” og det er jo et godt udgangspunkt, når vi snakker farverigt julepynt. E-bogen er på 46 sider.
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