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PROJEKTER ALLE KAN KLARE!

Kan du lide at sy, og vil gerne sy legetøj, tøjdyr eller andre gaver til børn, men mangler idéer? Så er denne
bog lige noget for dig – uanset om du er nybegynder eller erfaren. 

Blandt de mere end 35 små og store projekter i bogen finder du nøgleringe, fingerdukker, puder og bamser.
Her er ting til børn i alle aldre – både drenge og piger. Og hvis du er kreativ og skrap til at sy, kan du nemt

tilpasse og justere opskrifterne, så du får dine helt egne varianter.

Forfatteren Ida Victoria Grønbekk elsker at sy, og hun har syet, siden hun var fem år gammel. Foruden at sy
og skrive om sin hobby driver hun også netbutikken Sting & Ting.
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