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Broderi Lara Watson Hent PDF Forlaget skriver: Denne uundværlige broderibog byder på 15 eksklusive
projekter skabt og præsenteret af forskellige erfarne brodøser og designere rundtomkring i verden. Projekterne
indeholder alt fra broderi efter mønster til frit maskinbroderi, og bogen gennemgår på grundig og overskuelig

vis alle de sting og trin for trinteknikker, du har brug for at kende for at kaste dig ud i uldbroderi,
båndbroderi, korssting og meget mere.

Broderi henvender sig til både nybegyndere og mere erfarne brodøser, og projekterne strækker sig lige fra
sengetæpper og bordløbere til retroinspirerede puder og et broderet cover til din smartphone.

Det er det populære engelske livsstilsmagasin Mollie Makes, der har samlet bogens forskellige bidragydere.
Hver enkelt opskrift er spækket med sjove og personlige broderihistorier og anekdoter, der får bogen til at
sprudle af overskud og smitte læseren med en meget positiv tilgang til den kunstform, broderi kan være.
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