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Let påskepynt Tina Dalbøge Hent PDF Forlaget skriver: Her får du masser af idéer til, hvordan du kan lave
søde, sjove, fine og pyntelige påskeæg ud af noget så simpelt som vatrondeller.

Let påskepynt giver dig masser af inspiration til, hvordan du kan lave 40 forskellige påskeæg ud af
vatrondeller. Ud over vatrondeller er der kun brugt hverdagsting,genbrug og en lille smule ´hobbyting´ i form
af piberensere, garn m.v. Til at holde vatrondellerne sammen er der brugt skolelim, tapetklister og melklister.
Bogens idéer opfordrer desuden til at bruge løs fra skabe, skuffer og ikke mindst fra krydderihylden. Alle

idéer er vist i step by step-billeder, og der lægges op til, at du selv kan arbejde videre og lave tingene på din
egen måde.

Idéerne henvender sig både til børn og voksne og æggene kan tørre på en radiator.

Tina Dalbøge er forfatter, handy-hobby-kvinde og kvinden bag den besøgte blog TinaDalboege. Hun har i
mange år holdt foredrag og kreative events for erhvervslivet og er enkendt og respekterer ´gør-det-selv-

kvinde´.

Desuden er hun fast brevkasseredaktør i Jyllands Postens tillæg Living. Tinas fokus er på kreativitet,
skaberglæde og det at se muligheder og nye sjove, skæve sammensætninger.

Let påskepynt er den første i den nye ´Lav selv´- Tina Dalbøge serie.
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