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135 Uhyggelige skabeloner Melike F\u00fcrstenberg Hent PDF Står du ofte og mangler skabeloner til

uhyggelige motiver? Er du træt af at lede rundt i magasiner og bøger for at finde dem? Og når du så endelig
har fundet dem, bøvler du så med at få skabelonerne kopieret op i den rette størrelse? Hvis du svarer ja til
ovenstående, er denne bog absolut din løsning! Melike Fürstenberg har genfortolket en række skræmmende
uhyggemotiver og tegnet dem op til skabeloner, som er supernemme at tegne af og bruge med det samme.
Bogen indeholder 45 forskellige skabeloner, hver i tre størrelser. Nemt og overskueligt! Små skabeloner til
kort, mellemstørrelse til almindeligt pynt og store til pynt i døren eller vinduet. I bogen er alle de skabeloner,
du har brug for til klip og klister af skræmmende og uhyggelige motiver: insekter, kranier, djævle, knogler,
spøgelser, kister, gravsten, græskar, hekse, afhuggede hænder, øjne, kors, trefork og meget, meget mere. Og
det bedste er, at du kan tage bogen frem år efter år og bruge den både til Halloween, fastelavn og når som
helst du har brug for skræmmende motiver f.eks. til drengefødselsdage. Nu vil børnefamilier aldrig mere

mangle gyselige og skræmmende uhyggeskabeloner!
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en række skræmmende uhyggemotiver og tegnet dem op til
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