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Heilt spesiell Kerstin Thorsnes Hent PDF Forlaget skriver: I denne boken finner du over 35 fine oppskrifter
på plagg til både babyer og større barn. Størrelsene er fra 50 til 140 cm. Alle plaggene er myke og behagelige

og passer perfekt til aktive barn og smårollinger. Vi blir ikke overrasket om disse plaggene blir barnas
favoritter! Hver oppskrift følges av en enkel og god forklaring. Kristin Thorsnes har også laget en instruktiv
syskole med bilder og trinn-for-trinn-forklaringer. Du kan sy alle plaggene på din vanlige symaskin, og du
trenger ikke å ha mye erfaring for å komme i gang. Mønsterark i full størrelse medfølger.Dette er boken for
alle som vil lære å sy eller allerede elsker å sy, både nybegynnere og erfarne.Kristin Thorsnes er utdannet
frisør og makeup-artist, og har de siste årene vært å finne som Heilt Spesiell på Facebook. Kristin har vært

kreativ hele livet, og hun har vært innom de fleste sjangrene innen hobbygrenen. I 2008 meldte søminteressen
seg, og den har vedvart siden.
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