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mange sjove, søde og inspirerende forslag til kreative hobbyprojekter med papir og karton for børn fra 9-10

års alderen, men yngre børn kan også være med, hvis de får hjælp af en voksen eller ældre søskende.
Papir og karton er billige materialer at arbejde med og kan bruges på mange forskellige måder, og der skal

ikke anvendes mange redskaber for at komme i gang med at klippe og folde de flotte æsker, sjove
kattemobiler, fine feer, uhyggelige edderkopper, huskeklemmer, kort og ikke mindst pynt til Valentine, Påske,
Halloween og Jul. Man kan også finde god inspiration til indbydelser, bordkort og bordpynt til sjove fester
med temaer som f.eks. "Abefest", "Prinsessefest" og "Blomsterbørn", og alt er vist på flotte farvebilleder og

ledsaget af letforståelige tekster og modeltegninger i fuld størrelse.

 

Sjov for børn med papir og kartongiver mange sjove, søde og
inspirerende forslag til kreative hobbyprojekter med papir og karton
for børn fra 9-10 års alderen, men yngre børn kan også være med,

hvis de får hjælp af en voksen eller ældre søskende.
Papir og karton er billige materialer at arbejde med og kan bruges på
mange forskellige måder, og der skal ikke anvendes mange redskaber
for at komme i gang med at klippe og folde de flotte æsker, sjove

kattemobiler, fine feer, uhyggelige edderkopper, huskeklemmer, kort
og ikke mindst pynt til Valentine, Påske, Halloween og Jul. Man kan
også finde god inspiration til indbydelser, bordkort og bordpynt til
sjove fester med temaer som f.eks. "Abefest", "Prinsessefest" og
"Blomsterbørn", og alt er vist på flotte farvebilleder og ledsaget af

letforståelige tekster og modeltegninger i fuld størrelse.
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