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Kreative kort og mærkater Gitte Schou Hansen Hent PDF Kreative kort og mærkater viser mange
spændende idéer til selv at fremstille helt unikke og personlige kort, mærkater og bordkort, som uden tvivl vil

glæde modtageren og være med til at gøre markeringen af en festlig begivenhed helt speciel.
Pres smukke blomster og blade fra haven og grøftekanten, brug dine bedste fotos, klip motiver i papir,
prægefolie eller filt og tilføj dekorative effekter med smukke bånd, tråd, pailletter, perler, laminering,

reliefliner og bogstaver, som klippes ud af aviser og blade og limes på kortene.
Mulighederne er utallige og i bogen kan du uden tvivl finde stor inspiration blot ved at kigge på de flotte

fotos, der viser de mange modeller med spændende kombinationer af materialer og teknikker, og der kræves
ikke speciel erfaring for at komme i gang.

Bogen er såvel for nybegynderen som for den øvede og alt er beskrevet i overskuelige tekster og er ledsaget
af arbejdstegninger i fuld størrelse og vil uden tvivl tiltale både voksne og større børn.

 

Kreative kort og mærkater viser mange spændende idéer til selv at
fremstille helt unikke og personlige kort, mærkater og bordkort, som
uden tvivl vil glæde modtageren og være med til at gøre markeringen

af en festlig begivenhed helt speciel.
Pres smukke blomster og blade fra haven og grøftekanten, brug dine

bedste fotos, klip motiver i papir, prægefolie eller filt og tilføj
dekorative effekter med smukke bånd, tråd, pailletter, perler,

laminering, reliefliner og bogstaver, som klippes ud af aviser og
blade og limes på kortene.

Mulighederne er utallige og i bogen kan du uden tvivl finde stor
inspiration blot ved at kigge på de flotte fotos, der viser de mange
modeller med spændende kombinationer af materialer og teknikker,

og der kræves ikke speciel erfaring for at komme i gang.
Bogen er såvel for nybegynderen som for den øvede og alt er

beskrevet i overskuelige tekster og er ledsaget af arbejdstegninger i
fuld størrelse og vil uden tvivl tiltale både voksne og større børn.
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