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Påskerier Gitte Schou Hansen Hent PDF Påskerier er fyldt med sjove, festlige og inspirerende idéer til at
skabe forårs-og påskestemning med papir, karton, vandfarve, hønseæg, saks og lim.

Bogen henvender sig både til børn og voksne, nybegyndere og mere erfarne, som vil have fornøjelse af
kreative timer i selskab med "påskerierne" og de hjemmelavede påskekyllinger, påskelam, påskeharer,
gækkebreve, fine mobiler og dekorerede påskeæg. Her er rigtig mange forslag til pynt til påskebordet,

vinduerne og de første forårsgrene, og alle modeller er vist på flotte farvefotos og er ledsaget af
arbejdstegninger i fuld størrelse med grundige vejledninger.

Farvevalget på de anvendte materialer er holdt i traditionelle påskefarver, men kan let udskiftes med mønstret
karton og papir, hvormed man let kan tilføje modellerne et nyt udseende og tilpasse dem til den personlige
stil. På flere modeller er der anvendt "harmonikapapir", som tilføjer en sjov 3D effekt, men modellerne kan

også anvendes uden dette materiale.
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