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anderledes input til, hvordan kastanjedyr OGSÅ kan laves. Der er ikke noget i vejen med den gode gamle
måde med syl og tændstikker, men der er bare så mange andre måder at lave dem på. Sjove, fantasifulde og
finurlige måder der gør at kastanjedyrene får et helt nyt udtryk. Der er billeder og vejledninger i bogens 44
sider. Så du kan blive inspireret og let lave dine helt egne søde og skægge kastanjedyrs-skabninger. Der er
masser af idéer der IKKE kræver indkøb. Og hvis der endelig er materialer du får lyst til at bruge, som du
ikke allerede har på hylderne, så er det ikke dyre ting der er brugt. Vær med til at starte en ny trend: Giv

kastanjedyrene et helt nyt liv. E-bogen er en del af en LAV SELV-serier af forfatteren bag bogen Førstehjælp
til fantasien.
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