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Perlekunst er den nye, seje dille, og når du først kommer i gang, forstår du hvorfor.

 
 

Alt, du behøver for at komme i gang, er en perleplade, en bøtte med perler og et almindeligt strygejern.
Oplev, hvor nemt det er at skabe unikke, iøjnefaldende motiver og smykker ud af perler. Den kreative trin-for-
trinbog viser, hvordan du forvandler simple perler til charmerende smykker og boligtilbehør ved hjælp af

simple perleteknikker.

 
 

Du kan finde over 300 motiver i forskellige mønsterkategorier: blomster, fester, geometriske former, under
havet og meget, meget mere!

 
 

Du kan finde mere end 150 projekter at kaste dig over, blandt andet brocher, halskæder, armbånd, øreringe,
ringe, bordskånere, bogmærker og julepynt.

 
 

Så kast dig ud i den nye dille, og du er garanteret mange sjove timer, som står i kreativitetens navn!
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