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Cool julepynt Tina Dalbøge Hent PDF 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.
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