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Papper och stygn Monica Langwe Hent PDF Forlaget skriver: Bøj, fold og hæft din egen bog! Her finder du
opskrifter på notesbøger, fotoalbum, bøger til at opbevare ting i og fine stofbetrukne æsker, personlige

lykønskningskort og trådbundne hæfter, hvor den broderiinteresserede kan eksperimentere med forskellige
stingkombinationer. Læderindbundne dagbøger og kinesiske syetuier er projekter, som stiller lidt højere krav
men gør, at bogen egner sig både for nybegyndere og mere erfarne. Foruden alle projekterne kan du lære dig
grundlæggende bogbinderiteknikker, papirlære og hvordan du farver papir og forer stof. Bagest i bogen er der

en svensk-engelsk ordliste og papirprøver i forskellig vægt og kvalitet, så at du let kan finde rundt i
projekterne. Papir er et let tilgængeligt materiale med rige muligheder for kreativitet, og uanset om du bruger

fint, håndlavet papir eller genbruger gamle postkort, kan du lave smukke notesbøger, album og æsker.
Kunstneren og bogbinderen Monica Langwe deler gavmildt ud af sin kunnen.
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