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Perler, pynt, pailletter Gitte Schou Hansen Hent PDF Perler,pynt,pailletter er en bog fyldt med inspiration
og mange idéer til dekoration af bluser, t-shirts, bælter, cowboybukser og meget andet med perler, pailletter,
glitter- og tekstilfarver, og udførlige vejledninger til, hvordan man på en nem og sjov måde kan tilføje tøjet

noget unikt og et helt personligt "look".
Der er også mange idéer til matchende halssmykker, armbånd, øreringe, brocher og pynt til håret, hvor perler
og pailletter er trukket på wire, metaltråd og perletråd og suppleret med fine, anderledes og sjove vedhæng.
I bogen vises også eksempler på, hvordan rester af dekorationsmaterialet kan udnyttes til pynt på kort, klippet
og foldet af karton, og alle modeller er vist på flotte og illustrative farvefotos og er ledsaget af grundige og

overskuelige vejledninger.
Bogen henvender sig både til nybegyndere og erfarne i aldersgruppen fra større børn og voksne.
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