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Finurlige fisk og herlige havdyr Tine Lise Roskær Hent PDF Forlaget skriver: Med denne bog i hænderne kan
du hækle herlige havdyr og strikke finurlige fisk.

Der er opskrifter på 32 sjove kreationer, der vil vække glæde (særligt hos de mindste) og pynte op i det
kreative hjem, i sommerhuset, i båden eller hvor der nu trænger til et lille kulørt og finurligt pift.

Sally Søpølse, Geden Gert og Flemming Flyvefisk er blot nogle af de dyr, du møder og kan kreere i bogen.
Nå ja, og hvem kan stå for de søde, små babyskildpadder?

God fornøjelse med pindene.

Oplagte som gaver til børn:
Havdyr og fisk i bogen vil være særligt velegnede som gaver til børn og bruger man de konkrete garn-typer,

der foreslås i bogen kan dyrene

* maskinvaskes
* filter ikke og tiltrækker ikke møl

* er blødt og rart at røre ved
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