
Zentangle for begyndere
Hent bøger PDF

Penny Raile

Zentangle for begyndere Penny Raile Hent PDF Forlaget skriver: Hører du til dem, der skribler kruseduller,
når du taler i telefon eller sidder i møde? Så skulle du prøve at sætte skribleriet i system og begynde at tangle.

Det er en legende let og kreative tegneteknik, som forvandler dine snirklede streger til smukke haver og
totempæle, eller tryller sværme af eventyrlige kræ og kravl ud over dit tegnepapir.   

Indledningsvis fortæller bogen om redskaber, materialer og grundlæggende tangleteknikker, hvorefter læseren
sendes ud på en rejse gennem tanglingens inspirerende verden fyldt med kreative udfordringer, idéer, mønstre

og projekter, hvor krusedullerne bliver til blomster, fisk, sommerfugle, påfugle, nuttede monstre, tanglet
origami, og meget andet.

Lad dig inspirere af bogens mange mønstre og tegn dit eget udtryksfulde alfabet eller dine helt egne
midlertidige tatoveringer. Kun fantasien sætter grænser, så grib pennen og gå i gang!
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