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Äntligen december! I den här glada boken finns tips på massor av enkla och mysiga saker att göra hela den
långa månaden före jul som knasiga konservburkstomtar, fina tittutkort och drömgoda julkolor. Det mesta av
materialet som används är sådant som brukar gå att rota fram gratis i lådor och skåp därhemma. Annat går att
fynda för en liten peng på loppis som glansiga knappar, juliga bokmärken och gamla serietidningar. Fynd som
enkelt går att förvandla till klassiskt julpynt med en twist. Extra roligt är det att pyssla flera tillsammans! Ett
tips i boken är att fixa en julpysselknytis, en dag i december då var och en tar med sig lite pysselmaterial eller
ingredienser till smarrigt julgodis. Sedan går man loss bland silkespapper och kladdiga mandelmassegrisar och
pysslar samtidigt som man fikar. Då kan det plötsligt hända att den där härliga känslan infinner sig. Den som
betyder att det snart är jul... Barnens julbok är journalisten och författaren Ulrika Hjorths tredje pysselbok
tillsammans med fotografen Maria Rosenlöf.
Om Barnens roliga pysselbok: "Boken bara strålar glädje och en känsla av "Kom igen!"" Malin Molinder
Barnboksprat.
se Om Bebisboken-från retropyssel till bebisfest: "Den känns innehållsrik och välarbetat med allt man kan
önska sig: inspiration, nytta och nöje." Carola Lindström, BTJ
Böckerna är i gott antikvariskt skick och i oktavformat om inte annat anges. ISBN: 91-88879-28-3 : Inb.
dekorerat. Ill. 361 g. Agrell, Wilhelm. Agrell, Wilhelm. Ill. Böckerna är i gott antikvariskt skick och i
oktavformat om inte annat anges.

ISBN: 91-88879-28-3 : Inb. ISBN: 91-88879-28-3 : Inb. Sök fram nästa författare med ny bok genom att.
Agrell, Wilhelm. 361 g. Tildas viktiga uppgift är superhemlig: Hon är väktare över tomtar, troll och andra
varelser, med uppgiften att hålla dem borta från människorna. De trettio samurajerna Stockholm : Tiden,
2003, (Uddevalla : Mediaprint) 200[15]s.
20,5 x 14 cm. Tildas viktiga uppgift är superhemlig: Hon är väktare över tomtar, troll och andra varelser,
med uppgiften att hålla dem borta från människorna. Agrell, Wilhelm. De trettio samurajerna Stockholm :
Tiden, 2003, (Uddevalla : Mediaprint) 200[15]s. Boklistorna uppdateras kontinuerligt. dekorerat.

