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Pica Pau og dyrevennerne Yan Schenkel Hent PDF Forlaget skriver: Mød Pica Pau og hendes dyrevenner! De
er så charmerende, glade og søde, at man slet ikke kan lade være med at tabe sit hjerte til dem. Hector, det
rolige næsehorn; Murray, den energiske odder; René, den særegne kaiman; Ramón, det drømmende æsel, og

mange, mange flere: Hver og en er et unikt medlem af Pica Paus bande.

Legetøjsmageren, karakterdesigneren og hækleren Yan Schenkel har samlet en flok farverige dyr fra alle
verdenshjørner. I denne bog deler hun ud af sin kærlighed og sit kendskab til amigurumi, og hun røber den

hemmelige ingrediens, der gør hvert eneste af de 20 projekter til noget særligt.

Alle opskrifter indeholder detaljerede instruktioner, som ledsages af trin for trin-billeder og uddybende
forklaringer af alle anvendte teknikker, så både begyndere og erfarne hæklere let kan stifte bekendtskab med

dyrevennerne og fordybe sig i Pica Paus vidunderlige verden.

Argentinske Yan Schenkel er professionel hækledesigner, skaberen bag Pica Pau og forfatter til
amigurumibogen El mundo de Pica Pau. Hun udvikler ikke blot sine egne design, men har også samarbejdet
med adskillige illustratorer, forfattere og brands, hvor hun har arbejdet på en bred vifte af projekter, fra
illustrering af børnebøger og udvikling af børneevents til en hæklet stop-motion-reklame. Hun biddrager
desuden regelmæssigt til flere hækle- og hobbypublikationer som Mollie Makes, The Sewing Box, Simply

Crochet og Zoomigurumi-serien. 

 

Forlaget skriver: Mød Pica Pau og hendes dyrevenner! De er så
charmerende, glade og søde, at man slet ikke kan lade være med at
tabe sit hjerte til dem. Hector, det rolige næsehorn; Murray, den

energiske odder; René, den særegne kaiman; Ramón, det drømmende
æsel, og mange, mange flere: Hver og en er et unikt medlem af Pica

Paus bande.

Legetøjsmageren, karakterdesigneren og hækleren Yan Schenkel har
samlet en flok farverige dyr fra alle verdenshjørner. I denne bog

deler hun ud af sin kærlighed og sit kendskab til amigurumi, og hun
røber den hemmelige ingrediens, der gør hvert eneste af de 20

projekter til noget særligt.

Alle opskrifter indeholder detaljerede instruktioner, som ledsages af
trin for trin-billeder og uddybende forklaringer af alle anvendte
teknikker, så både begyndere og erfarne hæklere let kan stifte
bekendtskab med dyrevennerne og fordybe sig i Pica Paus

vidunderlige verden.

Argentinske Yan Schenkel er professionel hækledesigner, skaberen
bag Pica Pau og forfatter til amigurumibogen El mundo de Pica Pau.
Hun udvikler ikke blot sine egne design, men har også samarbejdet
med adskillige illustratorer, forfattere og brands, hvor hun har

arbejdet på en bred vifte af projekter, fra illustrering af børnebøger



og udvikling af børneevents til en hæklet stop-motion-reklame. Hun
biddrager desuden regelmæssigt til flere hækle- og

hobbypublikationer som Mollie Makes, The Sewing Box, Simply
Crochet og Zoomigurumi-serien. 
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