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En krans i blomster og materialer fra naturen er et af de ældste blomster-kunsthåndværk. Du bruger den
måske selv mest til jul på døren eller til adventskransen – eller når der skal lægges noget smukt på en grav

hos dem, du mindes. 

Men kransen kan du lige så godt binde eller dekorere, når du skal dække bordet til gæsterne, når du vil have
noget af den dejlige natur på som smykke i håret eller om håndleddet som armbånd, eller når du vil hænge
noget smukt på væggen. Kransen er en form, som øjet kan lide at kigge på, og den symboliserer året, livet og

det uendelige.  

I bogen Krans viser floristen Lars Jon 25 inspirerende og overraskende idéer til, hvordan du kan bruge kranse,
når du dekorerer med blomster og naturens materialer. Det er ikke svært – i bogen lærer du enkle teknikker fx
til at tørre og presse blomster samt til at binde og dekorere kranse. Og du lærer at få øje på alle de sjove og

fine steder omkring os, der fortjener den smukkeste krans. 

Andet bind i Lars Jons triologi om de tre grundlæggende blomsterteknikker: Buket, Krans og Dekoration.

 

Lars Jon er ejer af flere blomsterbutikker, og afholder workshops mm.

 

Forlaget skriver:

En krans i blomster og materialer fra naturen er et af de ældste
blomster-kunsthåndværk. Du bruger den måske selv mest til jul på
døren eller til adventskransen – eller når der skal lægges noget smukt

på en grav hos dem, du mindes. 

Men kransen kan du lige så godt binde eller dekorere, når du skal
dække bordet til gæsterne, når du vil have noget af den dejlige natur
på som smykke i håret eller om håndleddet som armbånd, eller når
du vil hænge noget smukt på væggen. Kransen er en form, som øjet
kan lide at kigge på, og den symboliserer året, livet og det uendelige.

 

I bogen Krans viser floristen Lars Jon 25 inspirerende og
overraskende idéer til, hvordan du kan bruge kranse, når du

dekorerer med blomster og naturens materialer. Det er ikke svært – i
bogen lærer du enkle teknikker fx til at tørre og presse blomster samt
til at binde og dekorere kranse. Og du lærer at få øje på alle de sjove

og fine steder omkring os, der fortjener den smukkeste krans. 

Andet bind i Lars Jons triologi om de tre grundlæggende



blomsterteknikker: Buket, Krans og Dekoration.

 

Lars Jon er ejer af flere blomsterbutikker, og afholder workshops
mm.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Krans&s=dkbooks

