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blandet hobby -og aktivitetsbog for børn, der kan anvendes både som et hyggeligt udgangspunkt ved kreativt
samvær i familien, men også i børnehaver og de første klassetrin. Med sjove, seje, superfestlige og søde

modeller præsenteres børn for forskellige teknikker og materialer som papirklip, anvendelse af
vinduesmaling, trylledej og perlearbejder på tråd og piberensere. I bogen findes inspirerende idéer til hele
året, lige fra masker og kroner til fastelavn, påskeharer, og en sprællehøne til påske, kønne kranse, en søvnig
sol,mobiler med frøer og søde heste, seje mænd med faldskærme, rumraketter, bondegårdsdyr, dinosaurer,
bier og sommerfugle, spøgelser, græskar, perlefigurer, stjerner, engle og julemænd. Alle modeller er vist på
flotte og inspirerende farvefotos, og læseren bliver taget grundigt ved hånden med de enkle og udførlige

forklaringer. Alle skabeloner er i fuld størrelse og tilpasset børn i sværhedsgrad og format.
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