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Skal du lære barn å sy, men vet ikke helt hvor du skal starte? Eller er du nybegynner selv? I denne boken
finner du kjappe og enkle prosjekter for nybegynnere i alle aldre.
Gjennom bilderike forklaringer lærer du hvordan du kommer i gang ved symaskinen og kan lage nyttige og
kule saker og ting som du raskt blir ferdig med. Boken inneholder en «kreativ verktøykasse» som gir deg
massevis av ideer til hvordan du kan sette ditt personlige preg på det du lager. Hva er din stil? Søt eller rocka?
Du trenger ikke dyre materialer for å komme i gang. Gå på skattejakt i skuffer og skap. Ved å bruke gamle
klær, pledd, duker og gardiner får du en morsom og unik stil. Dessuten er det lettere å slå seg løs når man ikke
har brukt så mye penger på stoff. Det er bare fantasien som setter grenser! Dette er boken vi ønsket oss da vi
begynte å sy med våre barn. Vi elsker å sy, og håper at våre tips og erfaringer kan inspirere andre, både små og
store, til å oppleve den samme sygleden.»
Malin og Elisabeth
Lær å sy: Har du lyst til å lære å sy, blir det enklare med ei god sybok. Boka hjelper deg å bruke symaskina og
lære å sy. Bøkene er solid innbundet og. SY DET SELV by tyvoll Mønsteret er eget design og kan fås kjøpt på
www.sydetselv.no. FREMGANGSMÅTE: 1. Forstykket og bakstykket er lik.
Legg for og bakstykket.
Lær å sy og få et multiverktøy for livet! Vi har flere typer sy- og overlock kurs. I tillegg har autorisert
serviceverksted på sy- og overlock maskiner.

Her finner du tips til gode bøker om søm. Disse inneholder både mønster/oppskrifter, og tips til oss som liker
å sy. Sy matchende lue og buff. Posted on 23 oktober, 2014. Disse luene og buffene kan du bli virkelig hekta
på å sy :) De er nemlig både superfine og superenkle å sy. Lær å sy gylf i bukser på 1-2-3. Foto: Helle
Siggerud Har du lyst til å sy bukser, men litt usikker på hvordan du går frem for å sy gylfen? Foto:
FiberAndArt/ Ninas syrom Sy ditt eget handlenett – se trinn for trinn video Å bruke handlenett i stedet for
plastposer er mer miljøvennlig. Kjøp 'Lær å sy!, for nybegynnere i alle aldre' av Malin Mongs fra Norges
raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788205499256 En innføring for de
som har lyst til å sy sine egne vikingsko. Skal du jobbe en del med lær, kan et innkjøp av en Leatherman være
en grei investering. Sy plagg. I den femte modulen av Syskolen, vil du lære deg å sy en rekke enkle, fine plagg
til deg selv og familien din. Ved hjelp av bilder og skisser beskriver vi.

