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Nu kan du lave dine helt egne bøger inspireret af Arne & Carlos’ flotte inspirations-bøger, der bugner af ideer,
vigtige ting at huske, flotte farver og collager. Du har måske allerede set billeder af disse i de bøger, de
tidligere har udgivet, blandt andet som introduktion til kapitlerne. I første del af bogen får du en
grundlæggende indføring i, hvordan du klipper papiret, tilpasser det den størrelse, du vil have, hvordan du
bruger symaskinen til at sy papir-arkene sammen, hvordan du limer, laver omslag, binder bogen og presser.
Alt sammen rigt illustreret med trin for trin-billeder af de enkelte processer. Materialerne, du skal bruge, fås
over hele landet.
Du får ikke brug for specialbutikker. Anden del indeholder temaforslag til bøgerne såsom planlægningsbøger
til eget bryllup, rejsedagbøger og pegebøger. Desuden kreative bøger til dine strikke-, hækle- eller
broderiprojekter, kogebøger, havebøger og slægtsbøger.
Du får ideer til at lave dine helt egne unikke notesbøger og ideer til mindebøger, du kan bruge som gaver. Du
vil også finde nogle QR-koder. Disse er til dig, der savner nye garnprojekter, det være sig strik, hækling eller
broderi.
Blog om hvordan man kan understøtte og arbejde med børns sproglige og fonologiske udvikling. Det er sjovt
at lave mad, når man får det hele til at spille, så risene er f. Her kan man finde grupper om alt muligt, deltage i
konkurrencer og snart låne bøger, film. BONUS 2. Vælg mellem 2,4 millioner titler. Vælg mellem 2,4
millioner titler. Forfattersiden. 100 måder du kan tjene penge på. Få konkrete. Hej Jane. Du behøver ikke

finde dig i et lavt selvværd, og det er aldrig for sent at ændre det.
Vælg mellem 2,4 millioner titler. dk kan du få afløb for dit behov for at skrive (og forhåbentlig blive læst).
Styrk dit selvværd og begynd allerede i dag. Nu har jeg efterhånden set mange indlæg på diverse fora, samt
hørt det samme spørgsmål flere gange i virkeligheden. COM.

