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Lær at sy Elisabeth Lerheim Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog finder du enkle projekter for
nybegyndere i alle aldre. Alle opskrifterne er udstyret med trin-for-trin-forklaringer og masser af billeder, så

du hurtigt kan komme i gang med symaskinen og lave nyttige ting og sager.

Bogen indeholder også en ”kreativ værktøjskasse”, som giver dig idéer til, hvordan du kan sætte dit
personlige præg på det, du laver.

Du behøver ikke dyre materialer for at komme i gang. Gå på skattejagt i skuffer og skabe. Ved at bruge
gammelt tøj, plaider, duge og gardiner får du en morsom og unik stil.

”Det her er bogen, vi ønskede os, da vi selv begyndte at sy med vores børn. Vi elsker at sy og håber, at vores
tips og erfaringer kan inspirere andre, både små og store, til at opleve den samme syglæde.”

Elisabeth Lerheim & Malin Mongs
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