Shimmer Art
Forfatter:

Editors of Klutz

Forlag:

Scholastic US

Serie:

Klutz

Sprak:

Engelsk

Antall sider:

48

ISBN/EAN:

9780545906500

Kategori:

E-bøker

Utgivelsesar:

2016

Shimmer Art.pdf
Shimmer Art.epub

Add twinkling personality to your d cor with glimmering sequin masterpieces in Shimmer Art. Shimmer Art is
craft 3-D art that stands out to the max! Use pins, cardboard and sequins to add some sparkle and shine to your
room. Choose from 12 dazzling designs including a unicorn, hot air balloon, sea horse, peacock and more. Our
only-from-Klutz double-tipped tool helps you easily push pins and sort sequins. Display your eye-catching
creations to bring a little bling to your space.
It's hours of fun guaranteed!
eleven tilbyr et bredt sortiment innen sminke, parfyme, hudpleie og hårpleie. Vi er en autorisert forhandler av
skjønnhetsprodukter. Fri frakt! Eleven tilbyr et bredt sortiment innen sminke, parfyme, hudpleie og hårpleie.
Vi er en autorisert forhandler av skjønnhetsprodukter. Fri frakt, din bestilling blir. SHIMMER, SHIMMER,
SHIMMER; GLØD, GLØD, GLØD; Omtaler. Skriv din egen omtale. Du omtaler nå: Strobing powder Artdeco Hvordan vurderer du dette produktet? * 1 stjerne Shimmer dørforheng gull. Art.nr: 34122. 129,- Legg
i handlekurv.
Informasjon. Gardinen er 91x244 cm. Kommentarer. Kunder kjøpte ogs. Shimmer og dust; Sjokolade; Str.
Sweet Art; Twinkle; Wilton; Betingelser FAQ. Shimmer og dust. Sorter produkter etter OBS! I vår butikk i
Bjerregaardsgt 13 gjelder andre priser på silkebånd enn i nettbutikken Priser som gjelder i den fysiske
butikken 1 cm - kr 5 pr m 1 5 cm - kr 6. Fashion shimmer Sprayflaske på 100 ml. Art. nr: 2687. Vannbasert,
luktfri tekstilfarge i sprayform.
Egner seg for stoffer med maks 20% syntetiske fibre. Velkommen til Makeup Art. Spesialisten med
høykvalitets produkter og behandlinger innen Makeup, Hudpleie og Negler på Kvadrat og Bystasjonen i

Sandnes Art Anthology ; Chalks; BoBunny Pastes. Glimmer Mist fra "Tattered Angels" er en rask og enkel
spray som gir etthvert prosjekt et fint shimmer.Glimmer Mist er. Buttons - Shimmer Daisies. Art.nr:
GL-56008993 39,-Antall: Legg i handlekurv.
Informasjon Dress it up - Knappemix fra Jesse James. Kontakt oss. Hobbytunet Randi.

