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Hyggeligt julepynt Tina Dalbøge Hent PDF I e-bogen Hyggeligt julepynt får du udførlige instrukser og step-
by-step-billeder, så det er let og overskueligt, at gå i gang med at lave de søde julefigurer.Der er også idéer til
hvordan du kan bruge julemusene, grisebasserne, julefuglene, julemændene, julehjerterne og ikke mindst de
skønne Rudolfér.Alle figurerne er lavet af vatrondeller, hvedemel, krydderier og kun en enkelt dråbe sort

maling. Du kan sagtens bruge maling i stedet for krydderier, hvis du har mere lyst til det, og du har mulighed
for at lave alle idéerne i en økologisk udgave.

E-bogen er på 39 sider og der er masser af idéer til en masse dejlig krea-tid for både børn og voksne.Lav
f.eks. tre Rudolfér her for under en krone. Fint pynt til dig selv eller en sød gave til en der skal glædes.
Forfatteren bag LAV SELV-e-bøgerne er Tina Dalbøge, idékvinden til bogen Førstehjælp til fantasien.
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