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Maskinbroderede Tasker Jenny Rolfe Hent PDF Forlaget skriver: Jenny Rolfe har lavet en smuk bog med
maskinbroderede tasker.

Før i tiden arbejdede Jenny Rolfe mest med patchwork og hun har håndquiltet mange tæpper.
Med tiden gik hun over til mindre ting i patchwork og er nu endt ved sin store lidenskab, tasker.

Besøg i taskeforretninger er nu studieture m.h.p. inspiration til egne kreationer.
Jenny Rolfe fremstiller med stor fantasi og kreativitet sine smukke tasker i en blanding af patchwork og frit

maskinbroderi.
I bogen finder du anvisning på materialer og redskaber, inspiration til design og beskrivelse af de forskellige
syteknikker. Trin for trin forklares det, hvordan du laver dit eget stof, laver snore og udvikler quiltemønstre.
Endelig er der en grundig gennemgang af fremstillingen af 5 smukke og originale tasker i forskellige former

og materialer.

Maskinbroderede tasker er en dejlig bog med en ny og spændende kombination af patchwork og
maskinbroderi.
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