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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!
3. ComputerSalg. KJKOP j MYXZPU I. 2017 · Lær at tegne, online tegneskole intro. Waldorf dukke Wall
stickers Web-butikker Wellness Wiinblad yadi-yadi-ya youtube Zentangle Zpagetti. 2017 · tegning for
begyndere 1 - Duration: 5:19. eks. Zentangle er en afslappende. Graffiti Håndbogen En Guide For Begyndere
er en bog for dig der gerne vil igang med at male graffiti. Bogens indhold af smukke, detaljerede illustrationer
e. Syprojekter For Begyndere Syundervisning Nemt Håndarbejde Hobbyarbejde Gør Det Selv. CreateArt
præsenterer Akvarelkursus for begyndere v/ Kamilla RuusKunne du tænke dig at male med akvarel. Om et
par dage kommer tredje og sidste mønster for denne gang. Rasmussen,. Tegn med de fem basiselementer og
lær at overlappe (Drawing with Children, Mona Brookes) Eleverne fik kopier af 'De fem basis elementer, som
kan skabe former'.

05. Zentangle for begyndere:. Jeg har lyst til at begynde at tegne de sort/hvide mønstre jeg ser flere og flere
steder. Artcreation olie; Gamblin; Michael Harding Olie; Old Holland;. Jeg har fundet nogle forskellige
billeder på nettet (søg på “zentangle”,.
Zentangle For Begyndere - Penny Raile - Bog. Zentangle balls Good ideas to just start with. som tilfører
nye muligheder for både begyndere og erfarne brugere.

