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BØGER du selv kan lave Arne Nerjordet Hent PDF Nu kan du lave dine helt egne bøger inspireret af Arne &
Carlos’ flotte inspirations-bøger, der bugner af ideer, vigtige ting at huske, flotte farver og collager. Du har
måske allerede set billeder af disse i de bøger, de tidligere har udgivet, blandt andet som introduktion til

kapitlerne. I første del af bogen får du en grundlæggende indføring i, hvordan du klipper papiret, tilpasser det
den størrelse, du vil have, hvordan du bruger symaskinen til at sy papir-arkene sammen, hvordan du limer,
laver omslag, binder bogen og presser. Alt sammen rigt illustreret med trin for trin-billeder af de enkelte

processer. Materialerne, du skal bruge, fås over hele landet. Du får ikke brug for specialbutikker. Anden del
indeholder temaforslag til bøgerne såsom planlægningsbøger til eget bryllup, rejsedagbøger og pegebøger.
Desuden kreative bøger til dine strikke-, hækle- eller broderiprojekter, kogebøger, havebøger og slægtsbøger.
Du får ideer til at lave dine helt egne unikke notesbøger og ideer til mindebøger, du kan bruge som gaver. Du
vil også finde nogle QR-koder. Disse er til dig, der savner nye garnprojekter, det være sig strik, hækling eller

broderi.
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hvordan du limer, laver omslag, binder bogen og presser. Alt
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du kan bruge som gaver. Du vil også finde nogle QR-koder. Disse er
til dig, der savner nye garnprojekter, det være sig strik, hækling eller
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