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Bondegårdsskabeloner Melike F\u00fcrstenberg Hent PDF Står du og mangler flotte Bondegårdskabeloner?
Er du træt af at lede rundt i magasiner og bøger for at finde dem? Og når du så endelig har fundet dem, bøvler
du så med at få skabelonerne kopieret op i den rette størrelse? Hvis du svarer ja til ovenstående, er denne bog
din løsning. Melike Fürstenberg har genfortolket bondegårds motiver og tegnet dem op til søde skabeloner,
som er super nemme at tegne af og bruge med det samme. Bogen indeholder mange forskellige skabeloner,

hver i tre forskellige størrelser. Nemt og overskueligt. Små skabeloner til kort, mellemstørrelse til at hænge op
på værelset eller bruge som applikationer til f.eks. puder, store til dekoration i vinduet eller på døren. I bogen
er alle de skabeloner du har brug for: Ugler, katte, bondegårde, ladvogn, traktor, heste, hønsehus, mølle og

meget mere. Sidetal: 60
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